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 لوالا لصفلا
 ةهئآلاو موقلاو ضرالا

 ضرالااعش لكشتت سانلا قالخا نا ةيمردقلا قلاقحلا نم

 كلم هدالب ارف ىذلا ىزيلحتنالا بدهشلاك بعشل ةسشئلاب

 اونطوتسانيذلا نييك رمالل ةبسنلابوا « ةنس ..١6 نم لقا
 لوقا اذه ىأ  هلاف « ةئيلق لايجا ذنم ةعساشلا 2

 0 2 0 نم 0 تدقفف

 ةايحق مكحت تشق «تمااك ىتلا اهسفت لاوحالا تلازام ذا ؛ اهلاح

 ىلان آلا ىتح ةمئاق ةئمارفلا مكح ثحنت اوشاع نيذلا نييالملأ

 لواسحت نا لبق  ىرورضلا نم هناف مث نمو «© ريبك دح
 يش دالبلا هذيل ةامحم ولو ةروص مدقل نأ )6 بعشلا افصو

 ْ ٠ هلك ملاعلا ىف اهل ليثم ال ىتلا ةيداعلا
 رصقالا نمىقب رطوف راطقلا لقتسا تنك ديعب ريغ دمآ دنم

 ىلوصح ام لمأتأ تحرف « اليل ءتقولا ناكو . ةرهاقلا ىلا
 . رصقالا نم ىتالحر ئىاوأ نكن مل ةلحرلا هذه نأ مغرب

 ىتالحرر ق رظانم نم هنئفلا ام ىلع الا ىرصب عقب ملو
 اهعطقب ليم 1.. رصفأالاو ةرهاقلا نيب ةفاسلاف . ةقباسلا

 نطل !لوقح الا اهيف نيعلا ىر# الو ؛ :تاعاس رشع ىف راطقلا

 بوضلاب ةديشملا ىرقلاو ركسلا بصق عرازمو ةيمارتملا
 ىعارزلا طب رشلا اذه نيمب ىلعو ٠ ليخنلا راجشاو ءىنلا

 انيح كنم (برتقت نولآلا ةنكاد ةيوارحص لالت ةهرايس ىلعو ا

 , اذبا كيرظا نم بينت ل اهنكلو + رخآ انيح دعتبلو
 تال



 اهرظانم رركتت ةلحر نء امليف بقارب نمك تنك اذكهو

 لكسشتن روسلا تادب ام ناعرسو 6 ىرطاخب هتلحارسو

 | ىنهذ ىف

 ءارضخلاىمفالا هذه ىلا هئامس نم علطتب اهلا نا هتليخت
 لبيم ٠٠6 لوطي عارحبصلا ريع ىولت ىذلا لينلا ىداو

 ٠ نكامالا ضعب ىف ةلِئلَف لايما ىلع ةضرع دير ال انتم
 برغلا نم ذدتمت «ثيحو «© ىرخا نكامأ ىف ليم نع لقيو

 00 ءارحصلا . روخصلاو لامرلا نم اهل ةباهن ال :تاحاسم

 نسم تاشئثم ةدع دتمنت ىتلا ةيبرملا ءارحصلا قرشلا نمو

 رمقلا ناك ذاو .٠ رمحالا رحبلا ىلأ لصت نأ ىلا لايمالا

 ءاوضأ قىريس ئىوامسلا ىهللا نأ "ثعكردا 0 كاذتلمل انلالتم

 طويساو انثك ادالن ىئريس . .رهتلا ءىظطاش: لوط: ىلع ةقلاتم
 اهيف ماك ل ةمتعملا ىرقلا تام كرب نْل ةتكلو ٠ ُ اناا

 ةحطسلا مهل ردح ىلأ نوكرخين لا ني نيحب د ىثح ا
 . دلاخلا مهلمع اولوازيل

 رسضحالا نابعثلا اذه مهدعتم رشنلا نم انويلم مك قرت

 ىمهلا نأ هسيرا اال 0 ةيسضاملا .نورقلا تاشم لالخ ةاسيحلا

 مل ىذلا «تق ولأ كلذ ركذب .- كدلاخ : هلا قوهو ب ىوامسلا

 هلأ هيف افورصعم رضخالا ىوأرحصلا طبرشلا آله نك

 , دوسالا تناك امدلع 4 طقف فحاوزااو رويطلاو :تاناويحلل

 نُ ءاردصلا قاوح لوح مو ,بائذلاو ةدرقلاو عايضلاو

 بارسأ ا رافال 6 عاملا ض وخد نكحلا“ نسون 0 انكعو

 ىداولا ؛اذه 0 فرش نأ لبق
 دعت انرق 6 لوحتن ىهو «باغلأ ىار ىهلا نأ اسمي الو



 ندملا روهظ ةريم لوال ىارو ©« ةيعارز- ضرا ىلا * نرق
 قرطلااهقشتو « لوقحلا اهب فحت بكوكلا اذه ىاع ةمظنملا
 . همظعم © ىرشبلا سنجلا ةيقب تناك امنيب © تاونقلاو

 ةربارب مهنأ 55 همس ا ا

 لا ا د 1 وت نال نحن :
 ةسيئبالاك ةرثعم ءامسلا وحأ عقتولا ىهو !تامارهالا ىهلا

 ىبرغلا ءىطاشلا ىلع اليم نينالث' لوطب لغطلا اهديشب ىتلا

 نوعمطي أوناك نيذلا كولملا اهانب ىتلا ةدلاخلا لزانلا اهنا 00

 ةميظعلا سيفمم ةنيدم ابشا ىأرو 6« ةهلا اوحيصب نأ ىف

 ةروشنملا ندملا نم اهريغو 6 اهقئادحو اهدياعمو اهروصقب

 كلذ كعدو ٠. ةيوذلا دودح ىلا اتتدلا نم ىداولا لوط ىلع

 ىو ٠ ةيهلالا ةنيدملا « ةبيط ىهلا ىار « ائرق رشع ةسمخب 0

 ىهلا لاطا ولو « ةعطتقلا ةبيط لالت فاوح تحت ضهنت
 ةبرسسع نم ثعبني قيرب ىلع.هرصب مقوا لفسا ىلا لمأتلا
 اهفلخ نم دماصتن ى ذلا رابغلاو 6 ةيصذلا ةيبرحلا نوعرف

 نوهحرب مهو هفلخ نوريسس نيذلا دونحلا ريباوط مادقأ هريثت

 نييطيحلا لاتغأ قرشب الامش . 4 نيس وتلا هبدأتل ابوثح

 كرحتت تناك امنيح ةيتيركلا نفسلا كش الو ركذي وهو

 را نو ايادهلا ةلماح 0 ىلا اهقتيرط يف لينلا ىف
 دصب اميف كرحتت ىهو لاكشالا ةفلتخم نفسلا كلان ا
 ردنكسالا راوث ةدايقب ني سرشلا اينودقم لاجر اه ريسسلا

 نابرداح هسئادك ارو 6 نامورلأ ءعوجعم ىأر امك . ربكألا

 لوازم ىا كن ركنا مث © رصقالاب نوئمم بناحب ريكسعت ىهو

 «© ماع فلا ذنم تثشنا ىتلا رباقملا نيب لامعالا هفتأ

 نوصحصئاسلا ناك املثم ناردحلا ىلع مهءامسأ اهلاجر رفحب

 رشع عساتلا نرقلا ىف نولعفي
 هسا © لم



 ؛ ايهمالعاو اهدايحب نيملسما شويح توماح «© كلذ دعو

 نوسآت لوطسأف © نويلبان شويجف « كرتلا ٍشويج اهدعبو

 ىقلا ثيح ابوئح فحريل نودروج ءاح مث ,. ريق ىبأ ىف

 نيماعلا كنع عفاأدملا ضمو كدئدعبو ٠ موطرخلا ىف هعرصم

 0 .بسر الو ىرب .هلئاق نالا امأو ٠. 7 هار اذه لك

 جرعتملا رهنلا بلاحب الامش فحرزبي وهو ا ىذلا راطقلا
 ا ل لي يبلع - ا ا 2 1 اة اتا> جهز سم ٠8 هذولا جل |

 ىبل بلخ ةلحرلا هذه لعجب ىذلا سس وه اذه نا

 لقتسس امئيح « هتنأف . ثارم ةدع اهب تمق ىنا مغرب

 ربع «تاعانس رشع رفاست «© ةرهاقلا ىلا رصقالا نم راطقلا

 5 ىقارشبلا سنجلا خيرات فاصنأ نبم رثكا
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 ىتلا ةروصحلملا ةقيضلا ضرالا كلت تدحو نذا كانه

 بيبدس عرزللا اهيف عشا نأو ةيساق' ءارحصلا اهب فحت

 ماع لك هناضيف دنع اهلوقح ىلا لينلا هلمحب ىذلا ىمطلا

 0 ةئسا ؟ء د6 نم رذكا كتفو 6 قيضلا ىداولا اذه ىف

 . رملاعلا اهفرع ةراضح مدقأ ترهدزا ُ حيسملا ءىجم

 ةوق نع ثدحتت تالسملاو دباعلآو . رباقملاو ؛تامارهالا

 ناك ذاو 5 اهتفاقث نلايتماو 4 امهتنابد رارسأو 4 اهكولم

 اهرارمتساى لعن وفهلتيو . ةايحلا نوبحب ىمادقلا نويرصملا

 ىف ليثامتو اروص مهّؤايرثأ كرت دقق 6 ملاعلا ءاهت'ا دعب

 تيس نيس امك ؛ حوضوب مهنهمو "- ني مهروبف

 اهرارمتساىلع نوفهات اوناكو مهتايح ' ىف اهب اوعتمتسأ ىتلا

 : ٠ ىرخالا داب ةايحلا ىف

 « مهبايثو مهلاثا نم ةريثك ةلثما اضيا انل اوكرت دقل

 مهباسملاو مهبراوقو ةيبرحلا مهتحلساو مهلزانمل حجذامنو

 ةيمسر خيراوت نمف ةفلتخم قئاثوو ؛« 6 لئاسوو

 هج بص



 ةيسسردم نيرامت ىلا ةيراجت تاقافناو ةينيد صوصنو
 ةيلايخ صصقو ةبربعش دئاصقو

 « انرظأ ىف اضومغ سانجالا رثكا نويرصملا لظ !ذه لكل
 بعسشلا اذه فنتكا ضومفلا نا ىلا ايئزج كلذ عجريو
 ةغللا مسالط كفب مءىدب امدنع ةيضام ةنس ١؟. ىلاوح ىلا
 ليثئامبو اراثا' فلخ اسعسش مهارن انهت ةيف واغوريهلا

 نيخرؤلا نأ مميطعص 3 ةلوصهجم ةلفل نكأو اموسرو

 سرودويدو ىئيبلبو تودوريه :للسشما لحرلاو نييكيسالكلا
 هذه نكلو © رصم ىلا مهتثالحر نع ارافسأ اوكرت سال وكيس

 نيب رصملا ةنايد (اثدب ناو هنال ةروطسالا معدت تناك ناقسإلا

 تناك اهناف ؛ هينيع ىف ةبيرغ :تودوريه اهفصو ىتلأ مهتداعو

 عساتلا نرقلا ىخرؤم رظن ىف ةبارغ رثكا بير الو ودبت
 ةمح رتةيف ولغوريهلا ةفللأ ةمج رتبءىدب امدتع ىتحو ه٠. ر شع

 متهت مسل تاطوطخلاو رافسالا ةعومجم نأ نيب 4 ةكيكر

 ةلافطا نوسبحتلو نوديجل انلثم رشبك نيب رصمل اب اساسا

 َ ةييلبستلا بورضو ةيضايرلا بابسالاب نوهثتمتسو نولمعتو

 ةركف لكشت ابثتكم اليلع اسنج مهرابتعاب مهب تمتها امنأو
 :تافارخلاوزحسلا نماجب زم هبتءاب د قالمتو مس امئاد هلاب توما

 نع فلتخت ىتلا 0 ةيناويحلا سوؤؤرلا تاأذ ةهلالاو

 تافصلابىتح فصقت ال اهنا ثيح نم قبرغالا «تاهلاو ةهلا

 . اهب عتمتن ىثلا ةيرشبلا
 مسهنأ وديا نيذلا نيبرصملا مامنق قحح ىق افذنق كلذ ناك

 دسم ةايحلاو حرملا اسس للا ايعسم ب نييلاحلا مهدافحاك , اوناك

 كيسا ف رع نإ انيلخ بعمل ف نينا هنا دي
 اموق اوناك مهنا نم قح الب مهيلا بس ام 0 معامدق

 مس # 0



 ىرخاةايح كانه نوكت نأ سامحب نولمأب اعيمح أوناك دل

 بمهكوام نود اعيمج مهيلا ةبسنلاب ةيلاحلا ةايحلاب ةهيبش
 نم هنأ اونظ 4 ةيناثلا ةايحلا هذهب أوعتمتسس ىكلو 8 ةهلالا

 لالملا ريددن اوعاطتسا اذا.ج مهسفنال اوئس نأ ىرورضلا

 امثاق ىقسب ربق نع ةرابع « ادلاخ الزنم » , كلذل مزاللا

 بريوصتلاب وأ لعفلابءاوس  هلخادباوعضب ناو « دبالا ىلأ
 ةصحبرم مهتايح لعجتل اهيلا نوجاتحيس ىتلا «تاودالا
 براوقلاو ةيلازنملا مهتاوداو مهتاثاو مهسبالم ؛ ةديعسو
 مهديص ةحلسأو ىوامسلا لينلا ىف اهب نورفاسيس ىتلا
 هذه أوعدوأ امك © كيمسلا كيص ف اهتولمعتسيس ىتلا

 مدخلا لثمتت ناردحلا ىلع اهومسر آروص وأ ليثامت رباقلا

 ىف نوآعفب اآوناك املثم مهنوم دعب مهتمدخ نولوتيس نيذلا

 فلخ ىذلا وه توملا وهن ىداملا هاجتالا اذه نأ .. مهن
 ىتلا ةبيرغلا وأ ةليمجلا ءايشالا نم ريبكلا :ثارتلا كلذ انل
 ملاعلا فحاتم عيمج ىف اهارن

 بوطلا نم مهل زابنم نيب رصملا ءامدق ىنب دعل « ايناث

 ملابع نم تفتخا اآذهلو نمزلا لعفب نابليت ناندام أمهو

 6« ادبأ ةمئاق لظنتل مه رباقم اونب اسمئيب « دوجولا

 ةسييظعلا دباعملا ىلع لوقلا اذه قيطنبو . تيقب اذهلو
 لئاهلا نوما دبعم ىقب اذكهو « اهتكست مهتهلا تناك ىتلا
 هتقورأو « امدق ا/. اهعافترا علبب ىتلا هتدمعأب كئنركلا ىف
 لزابشمو كولملا روصق اما « انتشهدو انتريح ريثيل ةمخفلا
 لاز دقف ةيسعشلا لزانملا نيبالمو اهقئادحو اهتاحاسس ءعالشلا

 انناف نم آذآ ايلاف مث نمو ©« دوحولا ملاع نم اهمظعم

 ىطملا اهفحتم انرز اذاو « ةينيدلا ةينبالاو رباقملا ريغ ىربن نل

 دعا رح



 ايشد ىلثعم لمحت هب ةضورعلا ءايشالا مظعم .نأ دجتسف

 ايزئاتج وأ

 ترمثا نوخرؤلاو راثالا ءاملع اهلذب ىنتلا دوهحلا نكلو

 نيبرصملا ءامدق نأ ت تبثن ىتلا ةيرشلا ةداملا نم ةميق ةورث

 بناجىلا ىرخا ءايشاب نومتهو 6 ىرخأ الامعأ نودؤب أواك

 ةداملا هذه نمو ؛“ رخآلا ملاعلل دادعتسالا وأ مهتهلأ ةداسبع

 ةاسيحلا ةروص مسرأ نأ وجرأ 6« ةصاخلا ىتاظحالم نمو

 عرازملا ىفو ؛ روصقلاو تاركسعملا ىف ب ةميدقلا رصم ىف
 . اضيأ لزانلا قو « دياعملاو مكاحلاو

 راطخاو مباعص نم ءىراقلا رذحأ نا الوا ىرا ىنكلو

 نسم رثكا ىطغي هجلاعت ىذلا ىرصلا خيراتلا ناف © ةنيعم

 ناك بعش ةايح فصو بعصلا نم ناف اذهلو « ةئس ا”...

 ءامدق نأب انماع نأ ولو 6 انرق نيثالث نم رثكا ذنم شيعب

 رصانعلانأب دقتعن ائلعحب أدح نيظفاحم اموق اوناك نيبرصملا
 اذه معدب اه .لفلو 2 اريتك يشتت مهتايح ىف ةيساسالا
 ١ يثك فلتخي ال مويلا رصف ق ةيعارزلا ةايحلا عباط نأ ىارلا
 ىتلا هتاودالا ناو ©« ةيئوعرفلا رصم مايا هيلع ناك امع
 ىتلا كلت م دو لا هسشن 6 نوحالفلا ناعم

 هشتةليلقلا هفارف (ثاعاس ىف ألا ىرسملا حالفلا اهلمعتسس
 ةبيط دبعم ناردح ىلع ةموسرلا .تالالا

 ْ ىذلا دهعلا ا نأى 1ع تصرح « طلخ لكل ابنجتو

 + ةنيدحلاو. ىطسولاو ةميدقلا ةكلمملا نم لك ف ةايحلا

 ا دقتعلا نأ وهف هاشخأ ىلا ' ىناثلا رطخلا امأ
 فطاوع مهل ( ايسنلثم آرشب نيب رصملا ءامنق ناك امل هنا أطخ

 ا



 0 نولسربو ؛« اناعم أهيلع نوماني ةرساو 4 ائفطاوعك

 ص اك مهناف © لعفن امك شيجلاب مهنوقحلب وأ ةسردملا ىلا

 ا تل اي .. أمامث اننا وهسشد بير لو

 لالخ ادج اقيفط أآريغت «ثريعت ةيرشبلا ةعيبطلا نأ حيحص

 نوعتمتل ءامدقلا نوب رصم ا ناك ام مغرب هنأ آلا «© ةئس 609. ءو

 تادقتمملا نيبو مهيب لصفت ىتلا ةوحفلا ناقف « ةراضح نم هب

 تادقتءلا هذه نيدو انئيدبىه امم ارشك قيضا تناك ةيئادبلا

 اهنا الا ةيفالخأ ةدام ىلع لمتشت تاك مهتنابد نأ عمو
 .فنم مهيلا تردحلا ىتلا ةذوعشلاو رحسلاب ةلفاح تناك
 ياعىلوالا ةراضحلا راهدزا تقبس ىتلا ةديعبلا ري مايالا
 نوسشحوتلا فالسالا شاع ملاعلا كلذ ىف : ليئلا ءىطاش
 تاوق مهب طيحت فوخلا نم وح ىف نييرصملا ءامدق نم

 ابوهت'داهم وأ رحاب امأ اهيلع بلغتلا ىعبش ناك ةيداقف

 انامل رطيست م «تناك ' نييرصلا احق ةنابد نأب لوقلا نأ

 أ كاذ كرد 0 مو 8 ةنيدمتملا ةبب رغلا 5 ا ف

 ل أرقن نأ عيطسب نوح انلابح لصف يل امو

 ©« مهمهقت نأ عيطتمسن نل اشاف © نييرصملا ءامدق ناهذأ ىف

 ارظنةماهلا ةينيدلا ةيحانلا هذهل ضرعتلا مزتعا ىنناف اذهلو
 نيبرصلا ىمادق ةايح ىف هتمعل ىذلا ربكلا رودلا

 نيب رصملا ءامدق ةنايد ديقعت ىدم ىأع مكحلا ناكمالا ىف

 نوشاسلا ىف اوريمت :نآ اوعاطعسا .نيخرّولا نا انفرع اذا
 رصم حبصت نأ لبقف .٠ . لصفنم هلأ ؟.. ءامسا ىرصملا

 « .م. ف ال؟.. » ىلوالا ةرسالا ةبادب ىف ةدحوم ةلود

 لكل ناكو « لينلا ضوح ىف شيعت لئابقلا تام تناك
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 نم ةهلالا هذه ضعب ناكو « ةيلحملا اهتهلا لئابقلا هذه نم
 رويطوأ فحاوز وا تاناويح رخآلا اهضعبو « لئابقلا ءامعز

 ةنبدملا هلا حبصا « انئيم كلملا دهع ىف رصم ديحوت دعبو ..

 ىسيئرلا هلالا وم ةكلاملا ةرسالا هكدم «تءاح ىدذلا ميلك الا وأ

 ةائي رصع ىهو ب ةئيدقلا ةكلمملا ىفف .. « ةلودلا » هلا وا

 وه ةلودلا هلا ناك (  .م.ق ؟|اء. ا ؟المع مارهالا

 مل ىتلا سيلوبويله ىف هتدابع تزكرت ىذلا سمشلا هلا عد

 ؛ ريثكب كلذ دعبو . سيفمم ةمصاعلا نع اريثك دعبت نكت
 هلا م. نومأ كرتشا ( ةبيط نم ةرسأ رصم تمكح امدنع ىا

 عقاولاو « عيفرلا ةيهولالا شرع لالتحا ىف عر عم ةبيط
 ت" ةهلالا كلام عد مانع نومأ مسأاي ناف ردن احيصأ نينثالا نا

 ةرفصلاةهلالا مثانم نع نبي رصملا ىلخت ىلا دوب مل كلذ نكلو

 ناىلأ ةليوط ةرتف مهميلاقا ىف اهتودبعي اولظ امناو « ةئيلحلا

 اهنا بير ال ةدقعم ةبيرغ ةقيرطب اهضعب ىف ةنهكلا اهحمدا

 . انتريح املثم ىداعلا ىرصملا ترح

 اال... اس ؟ا1.. )) ىطس ولأ ةكامملا َّق ىند روطت مهأ ناك

 سائلارمتسا ىذلا نسروزوأ بمذم روهظ وه « . م٠ ف

 . ةوفقب متمتب بهذم ناكو . ىامورلا رصعلا ىتح هتوقئتعي

 . هسفن عر س نومأ ريثأت ةوق قوفت ريهامجلا ىلع رينأت
 رودلا مهف ىلع ءىراقلا دعاست ةيلاتلا ةزجوملا ةرقفلا لعلو
 عام دس ةأاسيح ف ىنسروزوأو نس زنا ةروطسأ هتبعل ىذلا

 . ةيمويلا نيدرصملا

 بوعشلا مظعل ناك امك نيبرصملا مامدق فالسال ناك »

 .. ملاعلا لصأ رسف# ىتلا ةيبعشلا مهريطاسا . ةيئادبلا

 ةبادس ىف دجو ىذلا ود هدحو طيحلا نأ نودقتعي اوناك
 ضعبقو » ةضيب طيحملا اذه حطس ىلع ترهظ مث . ملاعلا
 هلالا اذهل ناكو . نسسمتلا هلا اهئم دلو ©« ةرهز صوخنلا

 تش 11 راسب



 تبث دقو .٠, اتمأو © تلفتو ( وشو © بح مه ءانبا ةعبرا

 تنمهتخا آوعفدو ىضرالا َْق مهمادقأ تثنقفت افغتو 4 وشو 4 هبح

 .وجلا «تنفتو وشو © ضرالا بج حبصا اذكهو « وجلا ىف
 سدروزوا مده دالوأ ةعبرا بح بحتاو . ءامسلا هثنو

 شرع نسيروزوأ ىقترأو . © ثسسو ستيفنو ©« سيربأو
 ىتلاسزبأ هتخا هنواعت لدعو ةمكحب ملاعلإا مكحو . ةهيبأ

 هوخا ناك ام بسس ثسسَس اسلق ةريغلا تلكأ دقو . اهحوزت

 تححنو « هيلع ءاض هلل رهام ريدر« اطار ويدي مش

 ف اهنفدو ابرا نسروزوأ هيأ ةثح ثس عطقو 6 ةرماؤأا

 نكلو © سوديبأ ىف هئفدف سارلا امأ ؛« رصم نم ءارجا ةدع

 اهحوز ةنئح ءازجا درتشعسأ نا تعاطتسا ةصلخلا نس زيأ

 قتلا نس ولا لالا !ئوأ .نباأ ةلواعمتد ب تحتو رعللا
 و ا ا

 ثيح لفسالا م !اعلا ىلا سسروزوأ 00 0

 هيبأ شرع درتسأو بصافغلأ

 دقفبت ملو « اعيمج نيبرصملا ىدل ةروطسإلا هذه ,كت ترهتشا

 ( اهتسذاج ةدش انيننسل مايالا نم موي ف مهيلع اهريثأت

 ساروهو(«مالاوةيف ولا ةجوزلل ىلعالا لثلا نس زيأ تحبصأو

 ىلا ةروطسالا هشمل وحن ىطسولأ ةكلمملا فو .. ىلاثملا نبالا

 ناك ىتلأ ةنيدملا ىهو © سوديبأ هتحبصاو ؛ ىنيد هبهذم
 نموا ع اًناكم «© اهب نفد سيروزوأ سار نا انورعم'

 نفد كرف او كسل سيروزوأ ةايح نم رظانم ضعب

 بس اا[



 نم سوديبا تحبصأ اذكهو .. موعزلا هريق ىف هلالا ةنح

 ش رصم ىف ةسدقلا نكامالا مها
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 ريهامج مهت نكت ما ىلاعلا ىرصملا نيدلا تاديقعت نا عم

 رثكدتننأ ىرورضلا نم هنأ الأ « ةلودلا هلأ عر ,ب نومأ كباعم

 ىف امامت تلغلغت ىرغصلا ةهلالا نم اهريغو ةلالا هذه نا

 فحاتملا عيمج َْ دحن اننا كلذ ىلع ليلدلاو .٠ اينعشلا ةايح

 نومالزنوربلا نم ةريغص ليثام# ملاعلا ىف تايداعلا رحاتمو

 لاممجلاو بحلا ةهلا روتاهو نسروزوآو نسريبأو عر ب

 ٠ مهريغ ”تائمو صقرلاو ىقيسوملا هلا نيدبلا ريغصلا سسبو
 ةناكم لتحتو مون لك سانلا قئارت ةهلالا هذه تناك دقق

 نالا اهاتحت ىتلا ةئاكملا هبشن نييرصملا ءامدق "توب ىف ةعيفر

 .٠ نييحيسملا تويب ىف حيسملا ليثامت

 ءايبنالا نيبو نييرصملا ءامدق ةهلا نيب حضاو قرفلا نا الإ
 اميمج سانلا ىوطني « ةيوامسلا نآبدالا ىفف . لسرلاو
 مهيلعلزن ءايبنا ضعبلاف ©« دحاو ءانثتساب نابدالا هذه تحت

 اعيمج مهنكلو « ءادهشو نيسبدق ضعبلاو «© ىهلالا ىحولا
 قوفت ةسحور تافص مهضعب يف ترفون ولو ىتح رشب

 رحسلاهلا نوديسويو ©« ةهلالا كلم سوبز ٠ ةقراخ تاق واخم

 ..ارح ملهو .٠ برحلا هلأ ىسراآو © بحلا هلأ «تسدورفاو

 اآرشب أولازام مهنا الا ةقراخ ىوق اوصو نودلاخ مهنأ عمو

 رشبلا فعض مهبو. رشبلا لاكشا مهل

 ىرمملا نويثنابلا ىاع ةموسرملا ةهلالا روص انلمأت اذاف

 © ىوا نبا سارو ناسنا مسج هل هلا اذهف . ابجع انبارل



 سار اهل ةارما هبناج ىلا فقت شيك سار هل رخا اذهو
 لغم هلا هرودب وه حماشسمت عيقب اهنم ةبرقم ىلعو « ةّومل

 ميقاهتيتا6 مهتع ةديعب تمل ةقانبم ىلع فقت ىتلا ةرقللا
 ةهلا روناه اهلأ .. اهعرض نم نمللا عضرب وهو اهتحن' كلما

 نوي رخل ءاسف ننع اعدل
 ريثت موق ءالؤهف « اناوقع ريحب ىذلا وه نيالا اذه نا

 اولب موق « ملاعلا ةشهد مهتاموسرو مهأيئامتو مهينابم
 نوئف اوداحاو © كلفلا اومهقو © كنركلا دصمو «تامارهالا
 اوأشنأو , ةحا رحلاو بطلا آوسرامو « ةقيقدلا ةسدنهلا

 تدتماةيروطاربمأ اوراداواوزغو « ازاتمم ايرادا ايندم اماظن
 ةفقيرط اوركتبأو ©« تارفلا !! نادوسلا نم «تاقوالا دحا ىف

 ىتح ابسهب فرثع ىتلا ةمكحلاب اورهكتتاو © ةبادكلل ةعئار

 ططقلا اودع موقلا ءالوه ناف كلذ عمو « مهسفنا نوينا'ويلا
 هنودصت أ وناكف ؛ ةيسيئرلا مهتهلا نم روثلا ناكو ©« نيباعثلاو

 0 هونيزو هوطنح تام اذاف 4 ىح وهو

 0 نويلباسلاو نويروسثالا هيف مهكراش اهاو « كلذ

 ةداصىاع نيب رصملا ءعامدق رصتقن ملو 5 اضنا ناقيرع نابعش

 راجش الا وةسدقملا راجحالا اضيأ نوديعب اوناك ذآ تاناويحلا

 . ةسدقملا ةدمعالاو ةسدقملا

 كلن عايسسأو لاجحر نع انلمحفت ىتلا ةوحفلا ىه كللت

 « امامت اهترطنق رذعتت دق ةوحف ىهو (« ىلاوالا ؛تاراضحلا

 انئم هبرقأ مه كنت ىف هنأ اوناك ءامدقلا :نييرضلا :نآل هعالذ

 لسعلو © ةراضحلا ىف مهبعك ولع مغرب ىئادبلا لحرلا ىلا

 تاناويحلاءامدقلا نودبرصملا ديعاذامل انل ا ىلاتلا ليلعتلا

 تانايللا ةايح ةرود ريسفت نم ملعلا نكمتي نكمتت نأ لبق »
 تاناوسيحلا نا ناسشالا فرصعب نأ ليقو ©« تائاويحلاو

 مس |[ مس



 ةشرم هلم ىندا تناك نأو 4 سائحا رويطلاو فحاوزلاو

 انيهيلع ا العام يو ا يي

 كلمت اهئاو ©« هنع ةفلتخم دج تناك تاناويحلا هذه نأ وه

 ىلع هتردقب رئاطلاف ٠ هل أايهتن ال فئاظو ىدؤتو ىوف

 ىراوتب ىذلا حامتلاو « ةقراخلا هتوقب دسالاو ©« نارطلا
 هيكف نم ةمضقب لجر قاس عزتنيب نا عيطتسو رهنلا ىف
 0 وباو (« ةصصلتملا هتايحو هبسرملا هتمصب نابعثلاو

 ىوك كلمت اهنال هليجستو همارتحا تعزتنا اهلك .. هثمكحب

 مارتحالا أله هعفد مل نمو ٠ اهب وه عيتمسلا ال ةداعلل ةقراخ

 اهثدابع ىلا مل 4 'تااويحلا هذه ميظعل ىلا ليحستلاو



 ىناثلا ليسصنلا

 هلزنم ىلا دوعب ريامخر

 ففصو وه باتكلا اذه نم هاخوتأ ىذلا ضرغلا نا

 « ناكمالا ردك ىلع ةيوم نيب رصأأ عامدق ةايح بناوح فلتخم

 َْق مكسحلاو . ةرادألا عوض وم لصفلا اذه ىف جلاعأس !دبهلو

 ةينوعرفلا رصم

 ىرصب عقو © لصفلا اذده ةدام ىف ركفأ تنك امئيبو
 ٌةركف ىل ترطخف 2 .براوقلا دحاأ ةروص ىلع ةقداصم

 تلا ةييستتسيت ىلا ةليسسولا ىه براوقلا تناك دقل
 لينلا نال ارظنو « مهتالقنت ىف نويرصملا ءامدق اهمدختسا
 ىرصملا اذه ناف «© ميدق ىرصم لك ةايح ىف اماه ارود ءبعل
 نوكتس ةيناثلا ةايحلا ىف هتالّقنت مظعم نأ دقتعي ناك ميدقلا

 ةيحذومنلا برأ وقلا نيب رصملا ءامدق نفد اذهلو « ءاملا قيرط نع

 ةهيسسش «تحصأ ىتح اهتعانص ىف أوئلفتو 0 مهروبق ف

 . ةليمحلا فحتلاب

 براوقلا نولمعتسس هيفظوم رابكو هؤارزوو نوعرف ناكو
 ايبروس لحاس لوط ىلعو © ليثلا رهن. لوط ىاع مهتالقنت فق

 . مهتأارمعتسم ةرابز دنع

 0 ةيادملا تاركا ةرابز دنعو كلملا مهالوم ن نع
 طيضل صخالابو كن بئارضلاب ةقلعتملا لئاسلا ف قيقحتلا

 ش2 ىرلا «تاونقو 4 ضرالا ةلاح ةساردو متع .برهتلا تالاح

 . ةينواقلا هتاعزانملا ضف وأ « تايماحلا ىلع شينتفتلاو



 ىتلا بصانمآل اعين فلتخت نيفظوملا ءالؤه لامعا تناكو

 اهنولغسسشي
 دحا براق ىف رصم ربع نورفاسم انثأ ليختن نالا انعد

 ةيناثلا ةرسالا رصع ىفاسنلا . . نيسضفظولا ءالؤه

 ثكلاثلا سمئحت دهع ىف ( .مءق |7١”؟)  ١همْل. ) ةرشع

 ىقيفح صخش وهو «© ريامخر ريزولا براق بكرن نحو
 نا عمو . دهعلا اذه رباقم لمجأ نم ةبيط ىف هتربقم ربتعت
 اهب مايقلا ادج لهدسلا نم ناك هنا الا ؛ ةيمهو ةلحرلا هذه
 ةلجسسم ةلحرلا نع اهدرسس ىتلا ليصافتلا نا ذا « كاذنآ
 ريامخر ةرمقم نأردج ىاع ةقدلاب

 .. سزولا لامعا نع ةملك ركذنس « ةلحرلا أآدبت نأ لسق
 كذيفنت ىلوشو © نوعرف دعب ةلودلا ىف لوالا فظوملا ه1
 ناك) ىنيدلا بئاحلا نود نوعرف لامعأ نم ىرادإلا بناحلأ

 «نيبودنم» ةعبرأ سزولا نيعيو ؛ ( اضيأ ةهلالا ريبك نوعرف
 ةعبرالك ميلقالا ىف ةلاحلا نع اريرقت هل نومدقب ميلقا لك ىف
 فرشبو ©« قطانملا ىشتفم ريراقن ريزولا ىقلتيو .. رهشا
 رماوالا رابصتو 6 ىضارالا علزوتو 62 ميلاقالا دودح ىلع

 ةرخآتملا بئارشلاو ىرلاو ةيئاثلا ليسصاحملاب ةصاخلا
 نيظفاحملا ىواكبشو « ميلاقالا ىف ثدحن ىتلا هتاقرسلاو
 نييلحملا

 « نيفظوملا راك نم اددع هعم بحصتس ريزولا ناكو
 ةلد رااهذه ءعاشزأ .براو فلا يم اك الوطسأ لكما انك اذهلو

 . ةكلمملا ةمصاع ةبيط ىلا اتلدلا نم ةيرهنلا

 متاوزفلا دسسعب كانئيح ةماطلاب نوعرفل نيدت هتناك ىثلا ةيلحاسلا ايروسندمضعب اوزاز دق هلاجرو ريزولا ناك
 مكحلا تعضخا ىتلاو ثلاثلا سمتحت اهب ماق ىتلا ةرفاظلا
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 .. نائبلو ليئارساو ةنيلاحلا ايروس نم اريبك اءزج ىرصملا
 دعبلا ىلع انيارق © رصم ءىطاش ىلا ؛براقلا لصو اريخاو

 ا راجشا هيبناج ىلعو © دلاخلا ليثئلا لخدم

 . ةحيسفلا ءارضخلا لينلا اتلدو

 5 لينلا ىعرف دحا ىف انبراق لوخد شا ىلعو

 كلذ نال نيفدحملا هوجو ىلع رمذتلا ادبق © حيرلا تنكس

 نوف دجملا ناكو 6 مبراقلا رسل فيداجملا لايمتسا هائعم

 . ايراع ىلعألا

 0 ا 6 ةسكلا ىلع هلئاسرو 0 وهو

 راعتسسلا دوسالا رعشلا هبسكا امئيب « نآتكلآ نم اليوط
 نوسلجيهتبتك ناكو « الالحو ةباهم ههجو هيدترب ناك ىذلا
 مهبكر ىلع ىدرتلا قرو أآوعضو دقو هماما ءاصف رقلا

 نودترب نيذلا مهدحو مه نيفظوملا رابكو ريزولا ناك

 دولو . ةيراع مهرودصو 6 ةطيس ءاضيب ( ةرولت نودترب

 ةئامسمخو فلا ذنم ( ةروئتلا ) هذه نودترب ءالبنلا ناك
 لاحر رابكو ءالبنلا نأ الأ 2 ؛تامارهالا «تينب امدنع اع

 نافكلذ عمو « ةليوطلا ةيدرالا ىلا اولوحت نا اوثبلام ةلودلا
 وقياح مهلا كلذو « هيف عيمجلا كرتشب ادحاو اًئيش كانه
 زيعمت لهسلا نم ناك 4 ىف هس.دسلا وه أآذدهو ٠ نوفذلا

 ىو ةظحللا كلت ىف ائب رمت هتمئاك ىتلا ةيويسالا ةئيفسلا
 انلاجر علطتف ٠ نيحتلم اعيمح 'اهلاحر ناك 0 عيلتسلاب ةلمحم

 ةغللا سفني هيلع رخالا درف ةبيرغ ةغلب ةيحتلاب ةيروسلا

 ب أمك ب



 . خيرات ىف ةرهازلا دوهعلا نم ثلاثلا سسفحت دهع ناك

 ماق ىتلا ةماعلا ثاحوتفلا بناج ىلاف . ةينوعرفلا رصم
 لودلا عم 3 هب راجتو ةيسايس تاقالع أشنا هتف « نوعرف اهب

 ماكح و( .نويلباب كولمو 6 نييطيحلا ةبروطارممأ عم ٠ ىرخالا

 ردامخر ناكو "ل ىرسكلا ةئ رحبلا تدارك 0( ةيروطاربما

 اوناك ندذلا نيماسر لأ نإل ةفرعلا قح بوعشلا هذه بق رعت

 نوه سس رلا أوناك تقولا كلذ ف هييط ةنردمب هرق نودعت

 ناك امك 6« رحبلا بعش ١ نم ايادهلا ىقلتن وهو هلثمت اذ

 ٠ نييتيركلا ىلع نوقلطب نوبرصملا

 تايسنج ىلا ىمتنت ةريثك ءبراوقو نفس انب ترم اذكهو
 ةييطع ىلا انقيرط ىف نحنو ةفلتخم

 نؤطسصفلا» ف :لاضفلا :ةيسباهكناك“ علا قالاا زوق
 نالا ثحسصأ اهنكلو 4 داللا أثيم كيح وب نأ لبق ةملدقلا

 ىركذت يقب ناو ©« ايقن ادعو اهلزانمو اهدباعس ةيفير ةنشدم

 هحاتق كلا اهيدترب ىتلا ةراشلا ُّق ةلعم ةسرادلا اهتمظع

 ىرخالا ةيكاملا ةراشلا أمأ ء., وطاب ىلا زمرت ىتلأ ىعفالا

 ةمصاعنحن زمر رقصلا مسر ىهف ىعفالا هبناحب رهظت ىتلأ

 عبرت دللم ترم ةنس ١ .. نأ عمو ٠ انباع ايلعلا رص

 لازام ثلاثلا سمتحت نا الآ ؛« رصم شرع ىلع انيم كلما
 نيتكلمملا ديحوت ىركذل اديحمت نيتراشلا نيتاه ىدترب

 ارظنو« م انأ ةعسن وا ةينامث لبق ةبيط ىلا لصأ نل اننا

 0 لمعلا ىلع ردزولا باد ( ةلممو ةليوط ةلحرلا نال

 ىضقي ناك امثيب « ةركبملا ليلا تاعاس ىفو . ةركمملا راهنذلا
 لييللا طبه املك انكو ل0 مونلا ق اهطس وتن ىتلا تاعاسلا

 ةفابض ف ليللا ىضشقنو ةياحاس ةنبدم دنع ائيسارم ىقلن

 . اهب نييلحملا نيفظولا دحا |



 انعارولينلا أتلد فلخن نحئو 6م ركبلا حابصلا 2 نإلا ان

 ءارحصلا يهاهو ؛ قيضي ضيرعلا رضخالا ىداولا ذخأ دقو

 هو انراسصبأ نع «برعلا ءارحصو ايميل ءأرحص ىفتحت نل

 دقو تامارهالا دجون «© نيميلا ةبحات نمو « دعا ىلع كانه

 كانه .. حابصلا عامبس ةقرز ف ىسصهذلا نوألاب «تسستنا

 مسأب ةقوزعلا ةثالثلا «ثامارهالا مث 4 شاور وبأ. مره الوأ

 هنال ارظاو . عرقنم هانب ىذلا ريكألا مرهلا 2« ةزيجلا ىنالث

 هرطاخب حرس دقو اهيف قدحب ربامخر ريزولا حار

 دنعىرخآ ؛تامارهأ انل ترهظ ؛ ابونح قلطنت انك امتيبو

 هراقس قو 57 هراقسو ٠ سوص وبأو «© تابرعلا ةواز 4 قفالا

 مكح ىذلا رسوز دهع ىف ىرامعملا سدنهمللا بتوحمبا ةمظع

 ةدع ةراقسنع دعبب امره ورفنس ىنب امك « وفوخ لبق رصم

 راثالا هذه ىري ريامخر ريزولا ناكو . بونجلا ىلا لايما
 ماع فلألا ١ فرعي نأك ٠ ةيسميدقلا ةكلمملا خيرات ركذتيف

 ىلاو « أهريغ دوبهع برغمو دوهع قرشم تدهش ةيضاملا

 ةهيدقلا رص كزام ناو ؛ حازم ةدع تاقثلا رفع ةمصاع
 ابهبابق ىري ريزولا ناك ىتلا سيفمم نم نومكحي اوناك
 هتف 0. ود ىلاوح كعبو 5 ةظحللا كلذ ف هماما اهدباعمو

 ٠ كولملا ةطاسس .تفعض ( ةسداسلا ةرسالا ةباهث ف ىأ )

 .٠ ىبنجالا وزرغلال رصم هتضرعتو «© ةبزكرملا ةطلسلا اهلالخ

 ءايوقأ كولم رصم مكحف ةرشع ةيداحلا ةرسالا تناك نأ ىلا
 6.. دعبو .. كلذ دعب ةبيط نم مث « الوأ شينومره نم

 7-0 © خت



 امخاو © نويويسالا «ةاعرلا كولم» رصم ازغ ىرخأ ةئس
 نيبراحملاة يشع ةعباسلا ةرسالا كولم ىدبا ىلع صالخلا ءاح

 ةييط نم رصم مكحف © ءاب وقالا كوالا ءالؤه داقحا نم ثلاثلا

 نادوسلا نم دقمب ناك ىذلا هكلل ةمصاع اهتم كدخيتا ىنلا

 تارفلا رهن ىلا

 تذحخا © سيقمم دنع براقلا رداغب سزوأأ ناك امنيسو

 ءالؤه نفد ذنم ةريثك تارييغت رصم هتتلهش دقل © معن

 ىأع اهأرت نأ عيطتسسن ىتلا .تامارهإلا َّق ءامظعلا كالما

 نوئس أودوسسعب مل كولملا نأ .. روهللا نم ديعللا هبناحلا

 لالق روخص ىف مهروبق نوششن مهنكلو 1 .نالا «تامارها

 ةن رجح بطاصم نوذبي اودوعت ملف هلاثمأ مالبتلا امأ . ةبيط

 روخصلاىف مهروبق نورفحي اضيأ مهف « مهالوم ربق فنا
 ىتوأا ةنبدم ىف ام'ئأو 2« ىكلملا ىداولا ىف اهنورفحبال مهتكلو

 لبجتلا نم رخآلا بناحلا ىلع

 اهلاح ىلع «تيقن ريثك ءايشا نأ مآعب ريزولا ناك كلذ عمو

 ناك ىتلا ةهلالا سفن دبس الثم وهن 1 مدقلا رصعلا ذلم
 اين رقتةينيدلا سوقطاا نسفن لمعتسو ؛ اه'ودبعي هفالسأ
 ةلبسبلا ىتلاو هردق ىلع نونائفلأ اهدعب ىتلأ تاموسرلا ناف

 وا © هعايضو هعرازم ىلع فرشدوا « نيبارقلا ىقلتي وهو
 ليئثلا ىف كمسلا رثنب وا <« مثالولا ىدحا ىف هيرئازب بحرب
 1 نيذلا هف السسأ ناردج ىلع را موسرلا امامت كسشت

 نرقأ ل ل
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 ةقيحسلادوهعلا كلت ىف اعبتم ناك ىذلا اييرفقت ماظنلا سفن وه

 ؟ ىموكحلا ديئّقتلا اذه وه امف

 هتقفح ام لك ناك دقف «© ةقلطم ةيوق ةيزكر مةطلس : الوا

 ناك امل ةجيقن ةديدجلاو ىطسولاو ةميدقلا كلامملا لالخ رصم

 .دالبلا ىلع ةلماك ةرطيس نم هب نوعتمتب تقولا كلذ نيعارف

 نا اوعاطتسا ةلماعلا ىديالا ىلع ةقلطملا مهتطاس قيرط نعف
 ةبهرلا ريثت زد تلاز ام ىتلا راثالا اونسو 3 لامعالا 0

 تناك ذا « اديلقت دماجلا ىطارقوريبلا مكحتلا ناك : ايناث
 هبيفظومو ةءآرزو نبعد ىدذلا نوعرف كذا ف ةيئاهنلا ةطلسلا

 نوفظوملا ءالؤه لغشيو . ةكلاملا رسالا لاجر نم ابلاغ مهو
 أردان ,ناكف باختلإلا امأ .٠ ةثارولاب وأ نييعتلاب امأ مهيضانم

 نيفظوملا راغسص نم سش ويح كانه تناك ءال وه كثتحتو ..

 كيال ٠ مههبشا امو ةيتكلاو بئارضلا ىعماجو نيشتفملاو

 تعتمت ملاعلا َّق ىرخا ةلود كانه نوكت نأ دعبتسملا نم نأف

 فورضلا متباك دقف . ةينوعرفلا رصمك زاتممىرادا ماظنب

 بانبسأ مهأو . ةقلطم نوعرف ةطاس نوكت نأ متحت اهعيمج

 ىتلا مئائفلاو بمهذلا زوثك نع رظنلا فرصب م ١+4 وه كلذ

 بىرخالادالبلا وزغدنع اهيلعىلوتسن ةيرصملا شويجلا :تناكا
 ,, اهضراو نيلماعلا الاخر ىدبا . قءنوكا رصم ةورث تناك
 اذهلؤ ىونسلا ل ينلا ناضيف ىأع كامتعت أاهرودب ضرالا تناكو

 ةامايعلا ىدنالا نأ نم اودكاتب نأ نيفظوملا ىلع امازل ناك
 هحو ريح يلع ةمدختسمو ةمظنم

 د 35

 اهنم نوكتنت اميلقأ نيتسو ةعبسس نم اميلقأ سيفمم تاك
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 تاذ ةهدرلا 5 نالعحرلا نسلح دقو 5 اهيف

 تاروفان اهب ةقيدح ىلع اهبنأوج دحا لطب ىتلا ةدمعإلا

 لقنتت ىهو درغت رويطو « ريبك ولع ىلا ءاملا فدذدقت ةليمج

 نوثئيحد نويلدملا نوفظوملا ناكو ٠.٠ طئسلا راحشأ قوف

 نوسلجحي ةبتكلا نأكو 6 لوخدلا دلع نودحس مهو نوبهذبو

 فئابسا ف ريزواأ تارارق نونودبو ضرألا ىلع ءاصف رّقلا

 دودح لوح داح شاقنب تاثداحملا تادبو .. ىدرملا

 لقتلا مث . ةييدقلا تالحسلا ىلا عوجرلا ىعدتسا ميلقالا

 لوصحم نأ ظفاحلا لاقف بئارشلا ع عوض وم ىلآ ثيدحلا

 قثاو ب له ةكفاحلا لاسو « كلذب عئتقي مل ريزولا نكلو

 نيييلدملا 6-00 كحأ ببج ل را ملا بنارقلا نا نم

 عوضولا كثحسبب

 2 ايلا هلاح فق مهبأر ءادبإل ىرأأ لاحر ىعدتسأو

 نكسب ىتح لينلا سيباقم ىلع اوعلطا نأ دعب ليشقملا ماعلا

 ىدبالارييبدتو ةمقوتملا ندفع ناسا ىلع هبئارضلا كب دحت
 ٠ ةعارزلل ةمزاللا ةلماعلا

 دنع عاستجالا ضفناو © وحنلا اذهىلع حابصلا ىضمو
 نيدبلا سارحلانم الا عيمجلا نم ةهدرلا تلخو . ءادغلا
 الا ب_تتمسم هيش نوكسلا ناكو 6 داتس نوبءاثتن اوناك

 ةسماهلا تاوصالا كاتورويطلا ةقزقزو تاروفانلاءام توص
 رهثلا ءىطاش ىلعو هو مدردلا حانج نم ثعبلت تناك ىتلا
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 ةراحب. ناك امك ؛ اهداورب صعت ريخاولاو براشملا تاك

 . مهالوم دوعي ىتح كانه مهتقو نوضقي براقلا
 ربزولا عمتجا ثيح ءاسسملا ف ىرخا تاثحابسم ترحو

 ةموكحلا ىلع فارشالل نوعربفف مهتيعل نيذلا نيفظوملاب

 مهلامعأ لمدشتو 6 ميلقا لك ف نيشتفم ةعبرأ مهو 4 ةياحملا

 امدنعو 0 ءاوسلا ىلعةيشاملاو لاجرلا ءاصحا ملأوق ةساأرد

 نيمطبل اهيف ريزولا مهشقأ مهريراقت نوشتفملا ءالؤه مدق

 نوب رهب نيحالفلا ضعب نا ملعب ناك هنال «تاءاصحالا ةقد ىلا

 دادعتلا 3 دنع مهتيشام

 كالمىساحم رم ف اجودزم مكحلا م الفن ناك اأذكهو

 لاوحانوبقارد نيذلا هوشتفمو ريزولاو © ظفاحملا هساربو

 امئاد امهنيعا احتفي نأ هالومو ريامخر ىلع ناكو . ميلقألا

 اهلالقتسا نلعت وأ ةياحملا سلاجملا هذه ةوق دادزن' ال ىتح

 نت دنت دنت

 0 تتفلافلا 0 كد 2 ةلجرلا انفئاتساو

 د رو ل رس ل ا ام
 ىرعلاب سن انكو ٠ كل منو رجل هكا

 ابلاجحر أدبو 1 ءارحصلا 1 ىرن كل 04 6 تامارهالا

 00 عفر نأ ئسزولا ثبل امو )م نوف دجب مهو نودشش

 اراجحأ لمحت نأوسأ نم ةمداق ةئييقس اأنب ؛ثرم امئيح

 0 رمق ةئيفسلا :تداك امو .٠ انط 16. اهتنز .تينارحلا
 أوناك نيذلا ءالبنلا صضعب اهاقتسس براوقلا نم اددع انيأر

 تعف دئاف مالأ َّق ناطقست نيتزوأ تلأرو 62 زوالا نوداطصب

 . امهلانشتنال امهوحن .براوقلا

 كك



 ىلا سزولا لزت سودسيبأ ىفف 6« ىرخا ائدم ائرزو
 ةنيدم راز لايمأ ةدع دعبو « سيروزوا ربق ىلا ازذن مدقيل
 . اهوبهثو لحرلا ةيبرغلا ءارحصلا برع اهيلع راغا ةرغص

 ابستنو مايسهتالا نالداستت اهتيماح دئاقو اهظفاحم 0

 ) نيج وللا موللا ريامخر هحوف , رخآلا ىلا لامهألا امهدحا

 ةيماحأل رخاآ دئاق نييعتب ةيصوتلا هسسفن ةرارق ف مرزتعاو

 . اهسسفأ ةيماحلا ةبوقت عم

 امرف ريزولا هحو للهتف ؛« ةيبيط ىلا ائاصو اريخاو
 , 2. ةلوط ةبيغ دعب هتيبو هنطو ىلا ةدوعلاب

 امهاصفي نيتئيدم ىلا عقاولا ىف ةمسقنم ةنبدملا تناك
 ب انستا لا ىنابلآ نم ةلسأاس نيميلا ىلعق 3 لينلا

 نات :٠ لادلتلا نط دعبل بناجلا ىلع برهم داون نقتدي
 ل ءىطاشو ةعساش ىتوم ةنيدم دجوت لالتلا هذه

 ةريبك ىرق دجوت رهنلاو ىرخصلا ءىطاشلا نيبو . ةبيط
 ةندم ىف نولمعب نم اهب ميش ءىنلا هبوطلاب ةينبم لزانم اهب
 « رياقلاث انا وهاصو (« تيباوتلا وعلاص «© نوطنحملا : ىتوملا

 «نونانفلاو © روبقلا ءاشنال روخصلانورفحي نيذلا ةراجحلاو
 نم ةبرقم ىلعو ١ ' تداقملا 00 نوليزب نيدلا .نوتاحنلاو

 . تاومأآلا ةنيدم : ةنيدللا هذه ىف نودقرب نيذلا ىتوملا

 ةرياغم ةروص تسأر رامسيلا ىلا كارصب تردا اذا كنكلو

 ةلفاحلا ةهاصلا ةنبدملا , ءايحالا ةئانم ةروص .. امامت
 تاذ ءبراوق اهنم جرختو اهيلا لصت . طاشنلاو ةكرحلاب
 تابحتتنلاو ولا فت ةيراجت نفسم © : ةعونم ضارغأ
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 ديانا داعين ةيرعقللا :لتضاب نلت لانا تشو رخل
 ( ناينوبالا رزجو ايروس نم ةمداق ةيبنجا نفسو « روبقلاو

 ٠ هثالبت نفسو ةيبهذلا نوعرف ةنيفسو . ةيبرح نفسو
 نم برتقن نحو ةموتكم تامهمه انعماسم ىلا تهانتو

 ءاسرال ادادعتسا لابحلا مهبدبأ قو ةراحلا فقوو 0 ًافرملا

 مىطاسشلا نم برقلاب انئأر انماما انملطت امدنعو « ,براقلا
 ريخاوملاو براشلاو .لزانملاو كرمحلاو نزابشلاا نآردج

 نيفظوملا رابكو ءالسلا ثويب اهئارو نمو 6 ءارقفلا لزاتمو

 .بشقلا و نيطلا نم اننا ةينيم تناك ناو. ؛ءاننلا اهقئادحر
 نومآ دبعم وهف راجحالا نم ديش ىذلا ديحولا ينبملا اما
 ٠ ةمسيلالا كلم عد 3-

 هس رخو رسزولا مدخ انيأر ىتح قس رت براقعلا داك امو

 قيرطلا عميمحلا حيسقأو ٠ ءاسسليملا فيصر ىلع هراظتلأ ىف

 ٠ ضرالا مههابجح سمالت ىتح هل نودحتس

 ىف هلزنم ىلا ىضمو ةبيبهذلا هتفحم ريزولا لقتساو
 . ىحاويسفلا
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 ثئادتا ل_.صفلا
 ثاثالاو لزاسسللا

 رصتم نبع ةيبد رقت ةروص ءىراقلل مدقا نأ تلواح دقو امأ

 ىنناف 6« ةرثع ةنماثلا ةرسالا نم ريبك فظ وم اهارب ناك امك

 اذهلو «© ميدقلاآ ىرصملا خيراتلا نع ثدحتال اليآق ثيرئتاس
 مايأ اثاثالاو لزانملا نع ثدحنال هباشو نالا سامخر عدأس

 ريامخر ريزولانع ثيدحلا ةلصاوأ دوعا مث « نييرصملا ءامدق
 ' :. ىلاثلا لبسضفلا قف

 هنتاودأو هثاثأب مئادلا نكسسسملا ىأ 6« رقتسلا لزنمللا نا

 برعلا غلب دقو . ةليعم نونفو مولع مدقتو ومنل ىرورض

 ةغسلفلاو رعشلا ىف نيبرصلا ءامدق اهغلبي مل ىرذ لحرلا
 هوغلبام اوغاس مل مه.سفتأ هبرعلا ىتح- نكلو © «تايضايرلاو

 الا ؛ ايدآ تحتلاو ةبانكلا نف «تركتبا ىتلا # اهلوا مهاعل 9
 هتاراصتنا مظعا ققحو ليوط دما ذدنم رقتسا ابعش اوناك مهنا
 اوناك مهنال آرظنو 6 ريوصتلاو تحالاو ةيرامعملا ةسدنهلا ف

 مكسحلا نف دعاوق ءاسرأ ُْق اداور أونأك دقق ارقتسسم اسعش

 . ةبيئدملا ةرادألاو

 ( سانلا ىنابملكش ناررقي ءانبلا داوم دوجوو خانملا نا
 ُّق تلمعتسا ةدام لوأ بشخلا ناك ةيلامسشلا ابروا ىفن
 تاباغلا دوحوو ءامشلاف سفطلا ةءادر اينسدسلا كلذو ءاثملا

 ىلانيطباه اولقتنا امدنع هنم مهلزانم سانلا أشاأف . ةرثكب
 ةعونصملا ةينادبلا مهخاوكا مهءارو نيكرات ةضفخنملا ضرألا
 مهنكلو ؛ رجشلا ةميدع ةفوشكملا ىضارالا ىف رسجحلا نم

 نوئيب أوأدب ىتح رجحلا مادختسا نف نويملعُس اوداك ام

 اس آل



 حيرلان م دمالا ةليوطةدم ةياقولا نامضل .بوطلاب وأ هب مهتويب
 رصم ىلع قبطنت نكت مل لاوحالا هذه نأ الا . جاثلاو رطملاو

 روهش مظعم ف ويسقط ةرارح دو اهسمش عوطس ينشلا

 نأ عمو .٠ درابلا ليللا ءاوهو نحل نم ىقب ىذلا 0

 مل ءامدعلا نيب رصملا نأ الا « رصم ف ةرفوتم «تيناك راجحاالا

 رارقتسا دعب ىتح أردان الا عانبلا ضارغا ُْى اهولمعتسس

 لاأزت الو هثماك ىتلأ ةداملا اولمعتسا امئاو 6 لينلا ىدأاو ف

 .٠ نيطلا ىهو (؛ مويلا ىتح داوم صخر

 ةبسنلاب نكاسملا ءانبل ةحلاص ريغ ةدام نيطلا ودبب دق
 هلاصتحا فعضل كلذو الادتعا رثكا ءاوحأ ىف نوشيعب نم
 كدلقف ( نيبزرصملا ءامدعل ةيسنلاب نكي مل هنكلو 4 «نراذقو

 ٌةزيحلا تامارهأ نم برقلابو ةراقس ىف روبق .بطاصم انيأر
 ىضفه دقو 6 فئفحللا نيطلا نم عونسصلاأ بوطلا نوم ةيلئبم

 نولمعتسس نوحالفلا لاز امو 4 ةئس ةهء.٠ نم رثكا اهيلع

 اوناك ناو اذه انموي ىتح مهتكاسم ءانب ىف بوطلا اذه
 نوعئصي أونوكب ملو « هتيوقتل مئاهبلا ثورو نبتلاب هنوطاخب
 راطمالا' نال اهقوف راطمالا هايم مكارتن اليك ةردحنم افوقس
 ةحطسم مهلزانم فاوقس نولعجب اوناك اذهلو ؛ رصم ى ةليلق

 اهقوف سولجلا مهنكمب ىتح ةمظتنم ريغ ناردج اهنم زربت
 ىضارالا هتماك ةميدقلا ةرهاقلا ىفو . ليلعلا ليللا ميسسن ىف
 نوظفتحي سائلا نم ريثك ناك آاذهلو 2 ةدودحيم ءانيلل ةحلاصلا

 ةديييلاعلا ناردجلا كرت اييس امأ ؛ مهل ويب َْق مهتيشامب

 تعد آذا ىولع قباط ءايسشلا وهف ةلماك ريغ لزانملا

 . كلذل ةرورضلا

 :امزح ليخنلا فعس نم نوعتصما اهيفلا 00 ناكو

 ا ؟/ا



 افلا رارغ ىلع ناعحالا نا بفشلا نم ةدنفألا هده ةنانم
 فعس مزح تناكو « هذه انمايا ىف فوداشلا معدب ىذلا

 ةقبرطلا هذه هتلاز امو 2« ةيبشخ ضراوع قوف اهتيبثتو
 . ةيرصملا ىرقلا ىف نالا ىتح ةلمعتسم

 ءانثتساب ةيرصلملا لزانملا عيمج صئاصخ نم عانفلا ناكو

 كاف كلذلو . ةيمويلا ةايحلل ىعيبطلا ناكملا وه ءانفلا
 ناردج اذ ءانف ابيرقت ةيجذومنلا لزانملا عيمج ىف دهاشت
 بااوج ىلع دجت كناف اريبك لرنملا ناك اذا اما « لزنملا ماما

 ىف ءاملا نارخ دجت ام ابلاغو « هيلع لطت افرغ ءانفلا أذه

 اهتوئكبس نامورلا ناك ىثلا .تاليفلأ رارغىلع ءانفلا فصتنم

 ةفقبرطب ن نيدرصملا ءامدق لزائم هتتممص دقو .. ىابموب ىف
 اهذقاوثو ادج ةيلاع اهناردج ناف كلذلو « اهتمرح نوصنت
 :لطن ذفاون الب ءانفلا ىلع ةلطملا نوكت ام ابلاغو « ادج ةريغص
 . ءانفلا ىلع لطت ىتلا ةريبكلا اهذفاونب ءافتكا جراخلا ىلع

 4 : ةيرصملالزانملا ىلع ةفيفطتا رييغت .تأرط نورقلا رم ىلع

 . ةدمعالا تلدف « ةماخف رثكاو ربكا ءالمنلا لزانم تا

 تناك ىتلا ةدمعإلا لحم بشخلا وأ راجحالا خم ةيوتنعلا ٍ

 طالمب ةينيملا ناردحلا تيلطو © ليخنثلا فعس نم عينصت
 لزانم نا الا ؛ صحلا نم ةنولم رظانمب هتف رخزو ؛ ليمج

 5 اسرقت اهلاح ىلع تيقب ءارقفلا

 ءامدقلاو وبرصملا لدس مل 6 ةليئض ثأءانتتسأ آدع اميفو

 مهثدم «تعسلا كقق ؛« دل 00 ةلواسصحل ركذب أدهج

 ف لاسحلا ناك امك عاوشع طبخ ةسيطو نسيفممك ىريكلا

 نوتانخا ةسئنيدم ىف ىتحو . ىطسولا نورقلا لالخ ندنل



 ةيسيئرلا عراوشلا تناك ثيح ةنرامعلا لتب « ةديدحلا »
 تناك ىحاوضلا نا الا « ابيسرقت ةمئاق وأو لكش ذختت
 ةرشتنملاةقيضلات ا رمااو تاراحلا ةكلش نم اهيبف امد ةهةفقنتخم

 ١ ايهيوئاجلا ف

 ا لاسمح فتاك" ءانلكفلا  لزاعمو كولا ىوفصت انا
 ةرشع ةنماثلا ةرسالا ىفو . بعشلا ةماع لزانم نم عبطلاب
 لزاما هتنفأاب - ربامخر هيف نشاع ىذلا رصعلا ىف ىأ

 نيدسحشل ا نم دبزم ةفاضا رذعتب ثيحب ةحارلاو ةماخفلا ةباغ

 . أآذه انرصع ق ىتح اسهبلا

 ناردجلانكلو « ءىناا بوطلاب ىئيت لازت ال لزانملا تناك
 نم تعنص رويطو تانتايثو راجشا رظانمب فرخرت تناك

 ىرتب ردنيلف ريسلا فشتكا دقو . ةليمج ناولأب صحلا
 نمو ٠٠ ةنرامعلا لت ف رظانملا هذهل ةعئا رلا جذامنلا صضعب

 ءأ رشل اعبش فلتخت لزانملا تناك دييطكملاو مجحلا ةيحال

 ىلع هسيقب ةيسيئرلا صئاصخلا ضعب نا الا ؛« هزكرمو كلاملا

 ةشدح هفاخ نم ىحراخ رادح كانه ناك الوأف 35 اهلاح

 لخدملا راوجب وحب دحوتو 4 لزنملا ديحولا لخدملا هكبو © 5 ريك

 هذه نم تعرفت « ادج !ريمك لزنملا نأك اذاف . ,باولا ةفرغ
 لزنملا فرغ نسحا ىلا اهدحا ىدؤي تارمم ةئالث ةفرغلا
 فرغو « نيرئازلا| لابقتسال ةصصخلا ةدمعالا تاذ اهتقورأب

 مب رح ميقن ناك هيفو 6 لاجرلا ها نع لصفنملا ميرحل
 ثيح مدخلا حانج ىلا ىدؤي ثلاثلا رمملا ناكو « رادلا هير
 فرغ ددع ناكو ٠ نزابخلاو خباطلاو ةدئاملا ةقرغ دحوت

 أمأ ؛ ةدمعم ةقورأ ةثالث ىلع ةوالع ةفرغ 5 ىلاوح 0

 هبو رثكا وأ ةفرغ ١؟ ىلاوح نم نوكتي ناكف ميرحلا حا
 نزاخملاو حبطملا فرغ ددع ناك امئيب ةدمعم رثكا واب 39

 ويس 7 ادديفن



 لزنملاةرخؤم ىف تناكو ٠ مدخلا قفاور هبو ةفرغ ١ ؟ىلاوح
 فرغ نم ديزمو ليلظ دمعم قاور اهب ةفوشكم ةريبك ةحاس
 ةفرغ 6.و 5. نيب فرغلا عومحم حوارتب اذكهو . نزاخملا
 .٠ قيض دحاو لغدم ريغ اهل سيل

 نيفظوملا رابك هيف شاع ىذلا لرزلملا زارط وه اذه ناك

 ٠ سامير لاستما

 تناك ريبكلا ىرصملا فظوملا ةرساآ نأ نيش اسمه نمو

 همدخو هبرثازلو هل فرغ كانه نكت ملو ( ددعلا ةريبك
 دالوأو ا تا ا كاينم تناك مو 6 بسحتف

 أآوص ا .٠ رمخلا هتاموردبو ؛« ماعطلل نزاخمو 0
 لزنملا ناك اذا اما « ةيشدحلا ىف ةداع ىئست هتناكف لالغلا

 ا قوف ىنبت نزاخملا هله تناكف !ريغص

 اوناك نييرصملا ءامدق نأ لالا نع بيغبالا ىفيش ها الا
 تناك فرغلا ناو « لزاملا جراخ مهتاقوا مظعم نوسضقب

 ناك اذهلو ©« طقف ءاتشلا روهش لالخو ليللا ىف لمعتست
 نال ارظن ؛ ةقيدخلاو ةحاسلا ىف ىخرتسس ريبكلا فلظوملا

 مهب لعلو 6 قئادحلا قاشع نم آواك ءعامدقلا نيب رصملا

 خريم مهب طيحت ىتلا ةيدحملا ىراحصلل دحت ةباثمب ناك اهل
 ةلاغا ايس نم راجشالا نود رصملا باج دقو ٠. بااج لك

 ىرخ اوةهكافلا راجشا كانه تلناكف ٠ دالس رجشلا عاونا

 هذه تناكو ©« كمسلل اضاوحا ن نودبب نوب رصلأ تاكو © لظلل

 نع ضوعبلا داسسعباو « ةفرخزلا : نيتباغ ققحت ضاوحالا
 ايرالاا ناش 3 مدع ف بنسنلا وه اذيه نا ودسو َ لرنملا

 : ةنميدقلا رصمب

 هنكلو ©« كلاملا ةيمهآأل اعبن فلتخب ناكف لزانملا ثاثأ امأ
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 اكيرمأو ابروا لزانم ف امب نروق آذأ ةماع ةفصب الساق ناك

 ءالسسنلاو كولملا لزانمب دوجوملا ثاثالا ناكو .. ثاثا نم

 ةيسيئرلا عطقلا امأ ., عنصلا ةقدو ةماخفلاو لامجلا ىف ةياف

 ريغو نسالملا كباس دضانملاو دعاقملاو ةرسالا ,تناكف

 ضخالابو ميا ةبرصلا ٍرباقملا ىف اهنم ةليمج جذامت تظفح دقو

 5 ةرشع ةعساتلاو ةرشثع ةئماتلا نيترسالا لالخ

 ىف دحوب امم لقا اهددع ناك .. الوأ دعاقملا نع

 امأ سلجب ناك مدقلا ىرصملا نأ كلذ ةئآو 6 ىروالا م

 5 دئاسسو «تاذ ةكرا ىلع وأ مكاد بفصصت وأ ضرالا ى

 اذسصه ىف نوسلاج مهو نيرئازلا نيبت ةربثك روص 0
 00 مل مهنا ودكليس”و ٠  مهتحلت ا وقل دلوي عيضولا

 . ا

 نأف 4 « ماعط ةدئام لوح نودملخلا اونوكب ملا هنأق كلذك

 ةدنضنم ىلا ساحب رئاز لك ناك ,تالفحلا قو . ةريغص

 , ةتمدخ عاق رالا دحأ ىلوت امئيب ماعطلا «تاودا اهيلع ةصاخ

 ةرشع ةئماثلا ةرسالا ثاثا عطق ضعب ميمصنت ىوطنا دقل
 توت شرع.نأ ىرا ىناف اًذهلو « فرخزلا ىف فارسا ىلع
 ىنكلو 4 بق راخ زااد لمثم 6 رظنملا هسينف روهشملا نومآ خلع

 معطملاو بشخلا نم عونسصلا ليمجلا لفطلا دعقم 1

 رثعو٠ ( ةميدقلا ةكلملا ىف ةلمعتسلما ثانالا عطق ددع ناك
 أاهروص نكحفلاو 325 دج اليلق « ثيدحلا رصعلا ىف اهيلع

 تناك عطقلا هذه نأ ىلع لدت رباقلا ”ناردح ىلع ف وشل
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 امك ؛ كلذ ىف .

 ىلع ةلثمالا مهأو ٠ مارهالا ٌةانب رصع ىث ضرالا نع ةعفترم

 كلما مأ سارفيتيه ةكلملا هتععنص ىتلأ ثاثالا عطق كلذ

 دقوكرحتم دعقمو ةلظو دعقمو ريرس نع ةرابع ىهو « وفوخ

 .٠ ربكالا مرهلا نم .برقلاب قيمع قفن ىف اهيلع رثم

 تناك كقف . مامتهالا ريش نيب رصملا معامدق ةرسأ نأ

 انابسيحأ عمنلصت اهتايستح تناكو © ضرالا نع أريثك ةعفترم

 . نيمدقلا عيض وم ىلا سأرلا عيض وم نبم فيفخ. رادحتاب

 . فرطلا كللنع ةئيتم ةدمعا نم ةنوكم اهتاراطا تاكو

 ةدودشمال اصلا نم ريصح نم عنصت «تناكف تاستحلا امأ .

 ىطغت تناك اهنا لمتحيو « ةنورأ نم ردق اهل ًاسيهت ناو

 مباتراىنكلو ةحب رم تاك ةيسشخلا دئاسولا ١ ىرتب ىعدا

 ردم امه بفتحلا قم كتاسنولا 0

 نالا ىتح اعئاش دئاسولا نم زارطلا اذه لاز امو . لوقعلا
 'سمالت ثيحب هتممص دقو ؛« ايشرفا نم ةنيعم عازجا ىف

 كلذىف ببسلا لعلو « نينذالا نم «برقلاب لفسأ نم قنعلا
 نيدرصملا ءامدق نأك ىتلا ةليقثلا ( تاكورابلا ) ءاقبأ وه

 نليبجمعتملا نم ناك نأو ٠ شارفلا نع ةديعب اهنودترب

 ةراعتسملا مهروعش نيب رصملا ءامدق ع مدع «بنسس ةفرعم

 نيدرصملا ءامدق نأ ايسشفبا ىرتب ىعدأ دقو .. ليللا ءانثا

 كلذ قدصا داكا 0 نيتك و00 يلتمس عضو ىف نومانب اوناك

 .٠ ارربم هل دنجحا الو

 . ةلهذم ةجرد ىلا هيف نوبرصملا عرب دقف ءالطلا امأ

 نيب رصاملا مامدق لزانم ىف ةماهلا ثانالا عطف نيب نمو

 ةحإسألاو تانايبلاو « سباللا قيداثص .. قيدانسمملا
 ةبيبيعطم عنصلا ةليمج قيدانصلا هذه تاكو ٠ اهريغو

 ردع ام وه قيداتسمصلا هذه جذامن لمجأو ٠ ةمكو جاعلاب
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 نيد رصملا ءامدق ناكو 15 نومآ نع كوت ةريقم َْق هيلع

 ضعب نوعئصب اوناكو «© ةيتبز حيباصمب مهلزانم نوئيضي
 قم يف رزلا كانيتتلا عفزلا نمرلا نم حياصلا هذه
 لاعشا دنع جراخلا نم رهظت ىتلا ةتوللا تاموسرلاب لخادلا
 ةضفلاو هبهذلا ناك ءابرثالاو كولما لزانم قو .. حابصملا

 ٠ 'ثانالأ ةفرخز ف نالمعت بسس

 ناولأ نأ ودسب 0 نيب رصأآ ءامدق ماعط نأشب اذام نكل

 .. ةعونم تناك اهلوانتت ةيرثلا تاقبطلا تناك ىتلا ماعطلا
 لثمت روص رداشملا نآردح ىلع «تدحو ىلا تاموسرلا ىفف

 زوالاو جاجدلا دئاوملا ىلع ةرهاظلا ماعطلا ناولا نمو ؛ 0
 ىاعمامدقلا نيد رس هدملأ تاولص ىف درو دقو ٠ ىرقبلا محللاو

 4 ©اووالاو ىرقنلا محللاو ةعحلاو رخلا ر 5ذ مهاتوم حاورا

 رويطلا نم عاونا ةسمخو موحللا نم عاوتا ةرشع تركذ امك

 ةاضفملا قابطالا امآ . ةهكافلا نم افلتخم افنص رشع دحاو
 را للا يسع نم فاشل كج اكن

 «ذيسنلاو ريع لا نم ةمحلا نوعئصن نيب رصملاءامدُق ناكو
 ةصاخلا ىناوالا كلذ ىلع لدت امك ةرثكب ابمهأوب رشنو

 . مهرباقم ىف اهيلع رثع ىتلا بارشلاب
 لزانم نع «تامولعلا نم هب سأب ال ردقب انمملا دقكو ٠ نالاو

 مهسفناءوقلا ةلباقأ ضمنأف 4 مهتاداعو اهئاثاو نيب رصملاءامدق

 لا 104“ م



 عبأ رلا لسصفلا

 ال_سفح ميقي ريزولا

 دعلو ؛« ةليوطلا هتلحر ءانع نم ريبامخر حاآرتسا نأ دعب

 «نطولا ىلا هتدوعب لفتحي نأ ررق ؛ نوعرفل هردرقت مدق نأ

 مهدالواأو مهتاحوزو ةلودلالاحر ةوفص هيلا اعد الفح ماقأف

 ائئاو ؛ دهعلا كلذ ىف ةبيط ناكس نم انك اننا ضرفنلف

 .٠ لفحلا اذه روضحل انيعد

 قفالا ءارو سمشلا تباغ نأ دعبو ©« ددحأا دعوملا ىفنف

 ةثالث وأ نائبا اهعمو ةيكرملا مدخلا رضحا « ابيرقت نيتعاس

 + نينا لعلانءاتعستلا:ةلدخي نم
 عراوش ىف انب تقاطأ ىتح ةكرملا لقتسل اندك امو

 دحا هبناج ىلغ اةيحا 0 رطضن انكو 6« سانلاب ةظتكم

 دحا دنعو « ةيشامللا نم عيطق رمي أمثير ةقيضلا عراوشلا
 دنجحلا نم ةليصف نال ناقد سمخ انفقذ قرطلا قرافم
 نولمحت دوسستح نم ةاوكم «تناكو 6 انقيرط. يصض رثعت تناك

 .٠ مهطابض مهمدقت امنيب « ةبراع مهرودصو اعوردو احامر

 نم انظمه املمتعو ٠6 ردزولا رمق ىلا انلصو اريخاو

 .. هبايث رخفأ ىدترب ناكو ©« مدخلا ريبك انلقتسا ةمارملا
 الحر نيوعدملا نم نوريشت انعمو ىسيئرلا رمل َّق انرس مك

 كرلا لايقتسالا قاور انفلب ىتح ءاقرالا انلوحو © ءعايستو

 نمحالا نوللاد ى لطم 41 ٠.٠ دمعملا قاورلا ف ءالوأ نحناه

 ءوضلان أكو 4 ستتوللا معارب ةئبه ىلع «تامصق هبو ؛ قماغلا

 ”تاموسرلا ىلع طقس ةئدرمرألا حيباصملا نم ثعبنملا ءىداهلاأ

 رويطو راجشا !تاموسر ىهو ناردجلا نيرت ىتلا ةنولملا

 سدو بن



 . راجشالا هذه ناصغا نيب اهتحنجاب فرفرت

 بناوج نيب ددرتي تفاخلا نيوعدلا ثيدخ ىدص ناكو

 ٠ ةراعتسم اروعش نودئ“رب لاجرو «© فاتكالا

 .. اسبحرم ريزولا انليقتساو

 نم اعوئصم ابوث ىدتري ةعلطلا بيهم الجر ريامخر ناك
 . ةنيمثلا ىلحلا نم ريثكب اشكرزم ىوقملا عيفرلا ناتكلا

 رواسالا تعمل « اهفاصم انا ةدل ريزولا ط٠طشس امدنعو

 , تبرم ةلضفما هتجوز تناكو .. هعارذ نيزت ىتلا ةيهذلا

 ةلامعأ نم ريثك ىف هعم كرتشنت تناك اهنآ ذا هناح ىلا فقت

 ىهو ++ نيب رصالأ نيفظوأأا رابك «تاجاوز نأش كلذ ف اهئاش

 ريتركسسلا ةجوز ىبات «تاثس ولو « ةقيرع ةرسأ نم اضبا

 اذنه ف اهنأر نع كاذتقو ةدوجوم تناك ىتلأ ةفاحلا لوألا

 .ربكأ هت رم ةورث نال اهنص نسحأ ربامخر نا «ءتملاقل جاوزلا

 . هتورث نم أريثك

 نال دهعلا كلذ ىف زاتمم زكرمب عتمتت ءاسنلا هتناك دقل

 مل هسسفن نوعرف ىتحف « ثانالا طخ ىف امئاد تناك ةيارولا
 . ةيكللا ةثيرولا نم جوز. اذا الا اكلم حبصيل نكد

 نيثالثلاو ةسماخلا ىلاوح ف ةليمح ةديس 'تملرم تلاك

 نيرشعب اهجوز رمع نم لقا ناك اهرمع نأ ىأ «© رمعلا نم
 ناك اهماوق نا الأ « اهيتنباك ةقيشر نكت مل اهنأ عمو « اماع
 «تدترا ىذلا فافشلا هيبش ؛بوثلا ناك امئيب « اعيدب لازب ال

 أرعسش اهرودب ىدترت تاكو . اهمسج ءازجا نع فشكب

 اهيعارذلوح ةيبهذ .رواسأب اضبأ ىلحتن تاكو . نيتيراعلا

 سا ب



 . ( ءائحلاب ) تيلطف اهيمدقو اهيدب رافظأ امأ . نيثريدتسملا
 نيئيعلانيتاه بسكب اهينيع ىف هتعضو ىذلا ( لحكلا ) ناكو
 0 ارحسو الامح

 نابدترتاتناكو « ناتليمجلا اهاتنبأ هتفقو اهثم ةبرقم ىلعو
 هتناذف « هئرفون ىهو « امهاربك امأ .. اهمأ ىبوثك نيبوث
 تناكو ؛ ةسرطغلا «تامالعاهيلع ودق .٠ ةقيشر ©« ةماثلاة ايوط

 رثكا «تناك ناو اهنم الامج لقا نأ س اك سبات ىرفصلا اهتخا

 نصقأ 5 اهرمع خرم ةرشع ةعباسلا ىف تناك .. ءماكذو افطل

 ةردانةصرفق اهل حيتيس ىمس رلا ريغ لفحلا اذهنأ ىلا اعجار

 ,متركسسلا ندأ © ىحولس صخالانو نآأبسشلا نم ريثك ةلداغم

 .. اريثك هيلأ ليمث تناك ىذلا لوالا

 ةعييلش نأ اك ,اث نأ دقتعت ؛ ىحوئس ما ىباث تناكو

 . ىرخا ةقيرطب نكلو اضيا كلذ دقتعي ىحونس ناكو
 ةمومزم ( ةعيفر ةأرما اهنأ .. نالا برتقت ىبات ىه اه

 ةفاح ةيحت نيترم اهتبح دقو .. (تارظنلا ةذافن نيتفشلا

 . اهوحأ نم دو ىأب رعشت نكت مل اهنال' ةبذهم اهنكلو
 اهجوزل هتلاق نأ دعبق تيرم اما .. اهدعقم ىلا تمدقتو

 اذه ىلع «تلصح ضراإلا قحب نبأ نم » ٠ سماه «توصن

 .., نيوعلملا ةيقبب بيحرتلا تفئاتسا 6« ؟ طرقلا

 وهو « نومانيك رغصالا هنبا ريزولا هبناجب فق ناكو
 ناريبكلا هانبا امآ .. رمعلا نم ةرشع ةنماثلا ىف ليمج باش

 نيد دين أاكف بتحشمأو ا رفختم امهو 1

 . احا نتوغفلا
 نيدلا 50 دوبلنحلا ةقرف ف اطباض نومانيك ناك

 مس (1/ .#ا



 3 منلأ اذه ىلع لصح دكو . ىكلما رصقلأ س رح نواكشي

 هكلمت أذدهلو ٠ احومط اهاق ابناش ناك هنكلو 4 هيبأ ذوفن بيسب

 حارف .. لمعلا ةهسفن تقاثتق ©« لومخلا ةايح نم رحضلا

 هتلباقم ىنمتب ىذلا ديحولا لجرلا نع نيرضاحلا نيب ثحبي
 ىذلا ,باحمتمأ لارنجلا كنأ ء .٠ يصح 41 هيبأ نم عمسو

 نوماثيك | ناكو .. ةيسنجآ تالمح ةدع ىف ةذف ةلوطب ىدبا
 عانقأ ى ع لمعيف باحمتما لارنحلا فطعب ىظحب نأ قوحرب

 5 0 ةمدخلا ىلا هلقنب ب صخالا ىلع هماو هيأ

 ف الحر .ناكو 6 كئاقلا ليقا كفق بابشلا راظبتنا لطب علو

 ( هجولا رمسأ « ةيئبلا ىوق « رمعلا نم نيعبرالاو ةسماخلا

 حار اسلي ه6 تحل دئاقلا مستبأو 6.٠6 ماوقلا لدتعم

 57 لمالاو ةفهالا اه وام ةرظنب هيبأ ىلا علطتب نوماشبك

 نويحل اوناكف .. موقلا رابك نم نورخا نووعلم لقاو

 ةبدأملا تدعأ ىتلاةفر ملأ ىلا نوبضمتو هكتحوزو ىعادلا

 ( هئبآو هتجوزو ةبيط ةدمع : نيمداقلا نيب نم ناكو .. اهيف

 ريبك ابصنخم لداعت ريسك «بصنم وهو كلملا ةحورم لماحو

 نوما ةئهك ريبكو .. هتجوزو « رضاحلا تقولا ىف ءانمالا
 هتحوزو كلما قئادح ىلع ف رشملاو 537 هتنبأو هثح وزو

 هثباو ةبتكلا ريبكو ٠٠ كلما ملعمو .. ةيفيطاآلا ةنيدبلا
 لوحح | باش وهو توحتس همسأو ةيكلملا :تاملكرملاب طباضلا

 . :ترفون بحل هلأ ليق

 قاورىلالابقتسالا ةعاق نم نواقتنب نووعدملا أدب اذكهو

 بيئرتل اسبعبت «ت ف١ ةمعطمو ةيبهذ دعاقم هب هتفص دعم
 رصحلا ىلع اوساجف نوقابلا امأ .. نيوعدملا رابك بصانم
 < ةعبرالا ناردحلا لوح دئاسو اهقوفو شقلا نم ةعونصملا
 نهروعش نبشرنو ةقيضلأ نهباوثأ نمظنت عاسنلا «تناكو
 ادوقع نقلعت قيف رل!تايتف تحار امئس 4 ةقاشرب ةراعتسملا

 تا



 رم ةهلدك مهذم لكل نمدعتو 6 نيوعدملا قانعأ لوح روهزأأ ني

 رعيشلا ىف اهعضن ةرئازلا وا رئارلا ناك . .٠ رطعملا حش

 لفحلا ءامششأ ايحسردن ءبوذب نأ مل دف ثبي الف 62 رافتسلا

 .. ةبدأملا 0

 "وج نس ل 0

 ىلع ,بتك دقو « ةيندعم لماوح قوف يبنلا قيرابا هتعضو
 ردامخر رهتشا دقف ©« بجع الو . (ريمختلا) ةئس قيربأ لك

 3 66م ابريشتو الم ةيندعلا ,باوكالا «تأدبو 58 قتعملا ةذديسلل |

 .. ىدولا ثيدحلا فارطأ نوبذاحتب عيمجلاو « اهّولم داعب

 تايهسشملا نومدقشب روكذلا عاقرإلا حار ءاسنتالا كان قو

 . تاوعدملاو نيوعدملل

 ريبامخر حارف .. (تاعامج ىلا نومسقن نووعدلا أدبو

 ”ىغصاو 6 ةريخألا هتاحر نع باحمتما لارثحلا ىلأ ثدحتي

 . مامتهاب امهثب دح ىلا نومانيك .باشلا

 هنم ملعو ©« طويسا نا ىلا ثدحن هنأ ؛ ريزولا لاق
 نأو 4 دحاو ماع لالخ ةئلاغلا مهنراغي اوماق نييسيألأ نأ

 اندنج نوسمخ لتقف 2 5 الا دولحو :ثدح مهموجه

 ىلا لويبصولا نم نوقاسلأ نإ كمت نأ لبق 0 ف مهو

 58 مهعمو رارفلا ارماطتسا نيمجاهلا نكلو .. مهتحاسا
 . نؤلا د ءاسنلا

 نأ : لاق مل .. ةمتاخ لمأتو ( هيبحاح باحمتمأ «بطقو

 لسقن ررق هناو ؛« ثداحلا نع لماش ريرقتب هيلا ثعب رداريم

 دئاقلا لقنل ةبونلاف هليدب دوحو الولو « هلامهال ةيماحلا دئاق

 ., ةرشابم ثداحلا بقع



 ةجوز ىلا ثدحتت تيرم تناك نيلجرلا نم ةبرقم ىلعو
 ٠ هتسرم .تلاقف 6 هن

 هذه عبم لبجلا نم ىجوز هرضحا « ايروبس نم كأ مس

 . ةعيدبلا ةشمقالا نم ةعومجمو رواسالا

 ةعاطتسا ىف ناك ول دوا مكل : هتلاقو ماعملا ةجوز تدهنتن

 !؟.. رفاسب نا ىجوز

 ناك 6 انروس نع ثيدحلا نالداشت ناتديسلا تناك امثيبو

 ( دئاقلا عم هيبأ هثيدح ىلا عامتسالا مثس دق نومانيك
 ( ةيكلملا (تابكرملا ىف طباضلا توحتس امهنع فرصناف
 بقاربتوحنس ناكو ؛ ايروس ىلع نوعرف ةلمح ىف مدخ ىذلا
 هباضتقاب نومائيك ةلثساى اع هبيجن حأر اذهلو « ةفهلب ؛ترفو

 اذا امع نومانيك هلأس امنيح اكحاض رجفنا نا ثبلي مل هنكلو
 : لاقو « ةبيط لالت نم ىلعا ايروس لابج تناك

 قرف ضيق نزلت نم ذلك نب رقع تمضو اذا دوا رج
 ادروس لايج نم لبج عافترا ىزاوب نإ اهعافترا ناف اهضعب

 نويروسلاىدترب اذهلو ٠6 ساروه قدح ةدراب لابح اهنا 6

 مهاحل مهقالطا ىف بيبسلا وه دربلا اذه لعلو .. ةليقث ابايث
 تع إ5ظ565 مههوجو ةئفدبتل

 هنأل آرب رم قوادسل ناك هنكلو © هرودب نومانيق5 كحبضو

 سقطريق اسقط فرعي ملو « المح ريمل ب نييرصملا مظعمتا

 ظ .. عقادلا ليثلا ىداو
 باهذلا دوا مكل : لاقو « !تاظحل دعب نوماسشثيك دهنتو

 7 ا 5 1 ..انرويس ىلا

 مس 0 مص



 نم هعيفر .ةفاغل جرخا ىذلا 00 ىلا ةفولب علطت مث

 ؟,.. اذه ام: لاقو هبوث بيج نم ىدربلا

 ىنكلو ؛( اهن امئاه ىبأ لأز امف هو مع ٠ هلايمز هباحأف

 . لهرتت (تادب اهنا دقتعا

 وهو انيس ماو هوأ 000

 ؟ .. لرنلا ىف

 ىئكلو 4 اهي امئاه ىبأ لاز امف ٠٠6 مها 5 هيأيمز هباحام

 . لهرتن ؛تادب اهنا دقتالعا

 اوضشر دقو ةفولألا ءاضيبلا « ةروئتلا » نودتري اعيمج
 : ةيقيسوملا تالألا لمحت مهضيعب ناكو 0 مهتعرذاو مهرودص

 ةربدتسم ةريغص الويطو « ريمآزمو « تاراثيقو 6م اداوعأ

 نوخفنيرامزملا وفزاع أدبو .. ضرالا ىلع نوفزاعلا سلجو

 «تابرضب مهلوبط ىلع نورفت نولاسطلا دخأآو .٠. ناثيعلاو

 3 ٠١ ةسئر

 سيلأو ©« عر_نومأ هلالل امي ركئةفيطل ةيبنغا ,نونئغملا دشلاو

 عرسنومأ ةنهك ريبك ءىجم ع وتب ناك ريامخر نأ ىف كش نم

 .. افلس ةفيطللا ةتفللا» له هل دعأف

 نوفزاعلاو نوئغملا هبحسلا « ةدوشنالا ءاهتنأ رثا ىلعو

 تاليمجلا اتافزاعلا نم ىرخا ةعامج مامآ لاجملا اوحسفيل
 تناكو . زرخلاب ةفرخزم ةريصق ليوارس نيدتري نك ىئاللا
 ادبو . ةريغص ةاتفو :بابسشو نيتنزاع نم ةنوكم ةعامحلا
 اهمامأ عكرو ةريغصلا ةاتفلاو مباشلا مدقتف ©« صقرلاو ءانغلا
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 ( هنم برهتسس اهنا ةاتفلا ترهاظتف « اهيلا هيعارذ طلسو

 ( هيتحار نيب ههجو نفدو « هرهظ اهل بابشلا رادا انهو
 ,. اهعباصأ فارطا ىلع ريست ىهو هوحن ةابتفلا تلبقأف

 يع ىنعت آاشناو 4 صضهمهأو 6 لوحتف

 اوحارو 4 نب رضاحلا هتمرصلا داسف « ةليمح ةينغا «تناك

 زهتنا امئيب .. مهيدبأ ىف مهسوؤكو دشنملا ىلا نوققسسب

 راوحب .نساحب ناكف' «© لوالا ريتركسلا نبأ .. ىحوتس امأ
 طيحت تناك ىتلا ةعامجلا ىلا قاورلا ربع هرصب دمو . هبوبا

 اتناك . ةفهلب هيلا ناعلطتت نيوادوس نينيع ىارف « ريزولاب
 تلوح اهترظنب هترظن تقتلا امدنعو © «تأ ب اك  اث ىئيع
 كسمت «تئاك نسستول ةرهزب ثرعت تذخاو هنع اهيئيع ةاتفلأ

 هينيع لوحي مل ىحونس نكلو .. ةليمجلا اهامانا نيب اهب
 030 ةاتفلأ نع

 املو « اليوطن و رضاحلا قفصف ( هتينغا نم ىنغملا ىهتناو
 ىتبسفأل ىنغت تعرشو ةتيلغملا هتليمز تمدقت قيفصتلا أده
 . ةعئار ةينفأ

 غلب دق ركسلا ناك « اهتينغا ددرت ةاتفلا هتناك امنيبو

 جض انهو .. اهدعفم ىلع نم طقسمسستو اهيعو دقفت

 ىساحتتلا محفلآ ءاعو اهعم تطقسا مزوف تطقس امئيحو
 ةدورب هبيسسل مفدلا ةعاشال قاورلا ةباهن 2 عيسفو ىذلا
 لئدتعو . ناكم لك ىف لعتبشملا محفلا رثعبتف « .سقطلا

 يب 1؟ مج



 6 ةلعتشملا محفلا عطق عيمجمل نيوعدملا ضعبو ءاقرالا عفدنا

 قصحت عبف دنأو .٠ ةيوبأ لفاغو « ةصرفلا ىحونس زهتناف

 تا ع اي ا ان هتنباو هيبشتحوزو ريزولا ناك ىذلا دوماعلا

 57 اهرودب تعفدنأ لق ةاتفلا «تناكو .. هراوجب ٍنوساحب

 اهلمقو هيعارذ نيب ةاتفلا يح ونيس دخا 2 جملا ةورذ قو

 مباسشلا تأ .اك ب 5 «تعفدو .٠ ناو ف كلذ ثدح . 5

 داع امني 030 اهبوبا ىلا «تداعو ,.. اقنعلا نم ءىشب ا.هنع

 نود © قاورلا نم م رخآلا فرلا ىف هدعقم ىلا عاطبب ءباشلا

 , ثدح امب دحا ىردب نأ

 هثاناكمات هتخا :ترفون ىنيع نع بغب مل ثدحام نكلو

 اهدا ةديعب ريغ ةفاسم ىلع سلجتت ذاك ىتلا ىريكلا

 قرعا 7 نيمثتني تاريغصص :تايتف نم ةماهحا اهب طيحت

 ثدحتت ىهو هلك مءاسملا تضق دق ؛ثرفون تناكو .. رسآلا

 نكت ماو .. لاجرلاو طالبلاو ,بايثلا نع اهتاليمز ىلا
 امناو .٠. الاجر مهرابتعاب لاحرلاب اهتاقيفرك متهت .ترفون
 اهنال .. اهنواغبشي ىتلا بصالنملا هبسسحب مهب متهت تناك

 .نومأ هلإلا ةنهاكو هاو آأدح ةقب رع ةرسأ نم ردنو ةنبا تناك

 املك نوعرف مامأ ىكينوتلا ةديحولاىثنالا تناك اهئاف اآذهلو

 ترف اون تناكو ٠6 نيبارقلا مدقيل ةهلالا كلم دعم ىلا بهذ

 هلا تررق اهناف مث نمو ٠ كلما ىفظوم رابك راظنا طحم

 مهرودب نوحبصب ا نرسل اميظع الجر الا جوزتت

 اهتخأ ةلعف تاو اهتيحب كرف ول ترخت“ اذهلو ه. كلب

 مباش هنا ؟ . . أذه ىحونس نوكي نم ذأ .. تاء مساأت

 بهاوملا مودليعم هنكلو 2 اهب أب ال ةرسأ نيم 0 ٠٠

 ةعاطتسا قناتك دقل ٠ ةلودلا نوكشت اقلطم هل نأش اإل هنأ امك

 5! .. ىحونس ام١ .. قلأتم مباشب نوفت نآ اهتخا

 اهب طيحب نس درأبث وم ةصقارلا «تلكد ةظحللا كلن قو



 ةقيقر تالالف نم الأ :تابراعلا .تاليمجلا تايتفلا نم ددع
 لوح رعسمش قاروا نعضو امك ..ء نهقانعأ لوح اهنففل

 امدنع مهدعاقم ىف مامالا ىلا اولأامو .. نووعدملا قفصو
 ,6.٠ فاورلا فصتنم ىلا ىنسدراتوم تمدقت

 6.٠ ىبو مم نم «تناك اهنال اهتاقيفر مظعم ةرشب نم ةرمسس

 ديزيف اهيفتك قوف ىلدتي ليوطلا راعتسسلا اهرعش ناكو

 اهيدكرلع تطقس ملا ىمقالاك ىتثتلو ىواتتن 6 ىتيسولا
 كت عانفلا اهناليمز تادب انهو ٠ع هلك اهدسح نزمهت «تذخأو

 .هينيعب اهمهتلل داك وهو ةصقارلا بقازب ريامخر ناكو
 سس دراتوم نأ قدصي داكنال ناسسنإلا نأ © اهحوزل ىبات تلاقف

 6 ريامخر نم لافطا ةعبرا تبحجنا

 1 .. اهرصب نم تضغ دقو ءارولا

 .. قيفصتلاب قاورلا جضو

 ٠ فارصنالل نوأيهتم عيمجلا آدبو

 ,.. رمخ نمىوسصحا ام طرف نم لمث دق :توحنس ناكو
 فرو ةفاغفل نومانيك هقد دص ىطعاأو مامالا ىلا لام هنكلو
 لاقو .. ةرهسلا لاوط هدب ىف !هلمحي ناك ىتلا ىدربلا

 .. قارصلا دعب ترف ونل اهيطعت نأ وجرا +
 ةفشتنسب سبني نأ نود هبيج ىف ةفافللا نومانيك عضو
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 ةفال ترفون تضف « نيوعدملا نم قاورلا الخ امدنهو
 ةيمارغ ةلاسر هد اذاق « اهوخأ اهل اهاطعا ىتلا ىدربلا قرو

 . اهدعبل هباذع نع ربعتو هتوحنس قاوشا لمحت ةبهتام

 اهيبجاحتبطق « ةلاسرلا ةءارق نم «ترفون تغرف امئيحو
 7-5 اهيف ةلاسرلاب تيقلاو ةلعتثشملا ةأفدملا نم ءاطبب تمدقتو

 5-3 دامر ىلا «تللوحت ىتح اهيقارنت «تلظو

 اهتامداخ أهعمو تضمو 4 أاهيبفع ىلع «كلارف ولأ ترادتساو

 .. ميرحلا حانج ىلا

 هعا4 8 ع



 سماخلا لصفلا

 ةيرصلا ةآرملا

 ءامسالا ىهو ١ هترسأ دارفاو رتامخر عامسأ انينثتسا اذا

 « باحمتمأ ممسأ آنك ) هسسفت ربامخر ربق نم اهائف رع ىتلا

 نم ةقباسلا لوصفلا ىف اهركذ درو ىتلأ 000 عيمج ناف

 . تحب ىلايخ ريوصتلا نأ ىنعي ال كلذ نكلو ؛ لايخلا جسن
 معدت نيب رصملا ءعامدق روش ىلع ةةنشروقتلا «تاموسرلا نإل

 لب صفلا 6 اهتكصو ىتلا ةيداملل هةمدق ىذلا ريوصتلا

 اموبسر رامخر ةربقم ناردجح ىلع نأ ذا .. قباسسلا

 روهز نولبمحب مهو نيوعدملاو تاصقارااو نييقيسسوملل
 نومدقي مهو ءاقرالا موسرو . ؛تاصقارلا نوبقاربو .ستوللا
 ؛ .. نيوعدملل بارشلاو ماعطلا

 هذنه لثم نورضحب اوناك .تانبلاو ءانبالا نا تبش امموأ

 نونئانخ !نائسل اعل ةربقم دوج وم ميسر 4 ا”ايحا ءبدآملا

 5 امهبوبأ دعقم راوحب نسساحت نهو ىتيترفذو تاريغصلا

 اهاعح اقو مزون روصل مسر ةبيطب ىرخا ةرسقم  كانهو

 . قيقر هلمدد ءاعو ىف اهف وح ىفام غرفت «بارشلا ى طارفالا

 عيجت رب يتلا ىدربلا قاروا ُّق اهضعن كرو بحلا ىناغا اما

 وأ هنع ثدحتن ىذلا رصئلا ىلع ةقباس دوهع ىلا اهخيرات
 نأ ضارتفا ىلا ارم ام كانه سيلف مث نمو (« هل ةقحال

 00 ريامخر رضع ْق ددرت نكت مل تاينغإلا :هذه

 لوقي ةميدقلا رصم ةسارد ىف نيئدتبملا نم ضرتعم بر
 ىلعا ةناكمب ربامخرلزنمؤ نعتمتس نك ءاسنلان أ ودابب هنأ

 هنا ضرتعملا اذهل لوقا ىنكلو « ىقرش دلب ىن عقوتم وه امم

 ت1



 نيد رع ملأ ءامدق لصحت ىتلا ةيحانلا كلت 6 ةميدقلا ةيرصلا

 ةرسالا ةايحل كديدشلا مهبمح اهب , ىنعأو 2 ده أدح نيسرف

 .. ةفقثلا تاقرطلا مارتحاو ميركتب عتمت مهبل ةأرملا تناك كقق

 ةيلاتلا ةحيضصنلا آهنم «٠ كلذ ىلع 0 ةريشك قئاثو كانهو

 ا ابك وج مس حاب ميكحلا اهستك »4 ىلا

 بحأو « ةرسأ كسفنل نوكف « امباظع الجر تنك اذا »
 .. « لزنملا ىف كتحوز

 تضره اذأ جالعلاو «( ءاسكلا اهل ءىيطو 4 اهتدعم المأو ا

 0 ةايحلا كبف ناط كي ان اييلق "ىلع نورشلا لخداو هذ

 رثكا هل ذختب نأ ميدقلا ىرصملا ةعاطتسا ىف ناك هنا ديب

 ع ىأيا وظفتحي نأ ةارثلا ةعاطت .سأ ىف ناكو ؛« ةجوز نم
 رصعلاأ ثاطوطخم 2 تدرو كيبسقفف © «تايظحلملا عنرم نوءاش

 نم نهريقو ( تاليمجلا تاينفملا ) ىلا هتاراشا ىنوعرفلا
 ةجورلا نكلو .. ( ميرحلا لزنم ) ىف تادوجولا تامداخلا
 ناف اذهلو ©« ةيقسسسالاب امثاد عتمتت تناك ةيسسيئرلا

 اهجوز عم اهروصت روبقلا نآردح ىلع ةدوجوملا :تاموسراأ
 عايضلا ىلع فارشالاو ء ديصلا تالحرو © تالفحلا ىف
 (ةبوضملا هتحوز ) اهيلع نوقلطب اوناكو .. جارخلا مالتساو

 لاجرلا زازعآأ طرف ىلع لدن ءاسسللا ىلع قلطت تناك ىتلا

 ينحورا) ون يتويحم ]و ) ىلوالا ةلضفلا ) ) مهلومك « نهل

 ىرخا ةقيقح ةمثو .. ( ىتكلم هذه ) و ( بهذلاب ةهيبشلا
 صضعب ىف ثايالا ىلع روكذلا لضفب امنيب هناكأ التو .. ةماه

 ( نإالا ةيب رعلا لودلا نضعب قف لاحلا وه امك ) ةيقرشلا داللا

 ةمددقلا رصم ىف تانبلا ىلع قلطت تناك ىتلا ءامسالا ناف
 ضعبو .. ءاوسب ءاوس روكذلاك ناماعب نك نها ىلع لدت
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 ةليمج ) د ( اهيبا ةمكاح ) لثم ةباغآل قيقر ءامسالا هذه

 030 ( اهتفيلخ ) وهو اهمأ ثوم دعب هتنبا ىلع

 لمرااهبتك ىدربلا قرو ىلع ةلاسر ادنلوهب نويلب دجوتو
 فافش نست ةقيرطب هبح اهيف غرفأو ةافوتملا هتحوز ىلا
 نأ دبسعبف . اهتباتك ىلع ةنس ؟"... ءاضقنا مغرب مبواقلا
 قدمت و 5 ضرحلل ةس رف لكاتلاوزلا طقس « هدحوز تتام

 هلامهأ وه هتيكأ ىف بيسلا نأ : هل لاق ارحاس وأ انهاك نأ

 اهل بتكي نأ هيلع نأو اهجوز نم ةبيسضاغ » ةتنيملا
 اهل بتكب نا هيلع نأو اهحوز نم ةبضاغ ١ ةتيملا ةحوزلا نا
 ناك جوزلا نأ قدينو .. 64 ةسرحلا اهحور ءاض رتسال ةلامسسو

 بستكو « ةيساقلا ةحيصنلا هذهل هباحتساف بلقلا هبمبط الجر

 ةلامحلا هذه ىف ىسن دجا ىتح كب هسئتقحلا ىذا ىا »
 وحنلا اذه ىلع ىئيرداغت ىتحح نذا كلتلعف اذام ؟ ةسعتلا

 تيقبو « ريغص اأو كتجوزت دقل ؟ . . ارض كب قحلا نا ريغب
 ,. كعم هتيقبو .. فئاظوأا عاونا عيمج ىف تئيعو « كعم
 نيركذت له .. نزح ىأ كل بسسأ وأ كنع لختا مل اناو
 كترضحاو 6 هتاسكرمةقرفو نوعرف ةأاششمل ادئاق «تمنيع نأ مول

 ,. ايادهلا عاونا فلتخم كل !ومدقف « كل عيمحلا نجسيل
 كل دعأف ءابطإلا يبيك ىلا هتبهذ © ضرملا كمهد امدنعو
 تررط ضا امئيحو 9 +. هب ترشأ ام لك لعفو 4 ماودلا

 اهلك ىراكفا ؛تناك ؛ :بولنجلا ىلآ هتلحر ىف نومرف ةقفارم
 ركفأ ال انأاو ةينامثلا روهؤشلا كلت تييضقو .. كعم
 نوعرف تنذأتسا سيفمم ىلا تدع اسلو بارش وأ ماعط
 دارسفا عيمج عم اقيمع انزح كياع تتزحو « كيلا تعرهو
 « ؟ .. ىينترسأ
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 ناك امهننع هتنئام ةحورلا نأ ىلع لدن ةلاسرلا هذه نا
 .. دالبلا جراخ نومعرف مدخب

 ىف فارسإلا نع دعتبن نا بحجب ؛ ىرخألا ةيحانلا نمو
 نيب رصماءامدق دلع ةرسالا :تاقالعو ةيفطاعلا ةيحانلا ريوصت

 هنأ الا « اصلخم الحر ناك ةلاسرلا هذه بئاك نأ رئاحلا نمف

 عاطتسا وأ ةدحاو ةجحوز ىلع رصتقيل ناك أم هلأ قفحلملا نم

 نوظفتحباوناك مهءالسو ةنعارفلا كولمزا ذأ « اهريغ جوزتينا
 امكو هو نآلا ٌقرشلا ءعارمأ ضعب لعففب اماثم ريبك مرحب

 ,. البسعم ىلع ةيليصفت اموسر كانه ناف . انرشأ نأ قبس
 ايصخ موسرلا هذه روصتو ؛ لزنملا بحاص مرحل ©« ىآ »
 امثس عاسنلا فرغ مامأ نوفشي لللا !؛تامالع مهيللع ودست

 وأ نامجتيو نيزتب فرفلا لخادب ءاسنلا ءألؤه .ترهظ
 نمو .. نهالوم نع هيفرتلل ءانغلاو صقرلا ىلع نيردتب
 اذهلو 00 قيقرلا ند نك ءاسستنلا ءأل وه مظعم نأ لمتحلا

 ةارمأ ةبآ نا عقاولا لب ؛ نهزكارم نم ريقحن ىأب نرعشب مل
 .( اهالوم فطعب تيظح» اذا ميظع مركتب رعشتت ناك نهنم
 1 ثوبرت ءاسنلا ءألؤه نهصحعنت نيذلا .ثانبلاو دالوالا ناكو

 ةيسيئرلاةجوزا| دألوا نأ لمتحلا عم ناك هنأ لأ و ميرجحلا

 ءاقرالل نكي مل كاذك . ةيقساألاو ةوظحلا باححصا مه
 ا( نهدرط نكسمب ناك امك .. ىئواق زكرم ىا (تايظحملاو
 + ةلئحياأ هنآ

 « ؛تامرتحملا » ءاسسنلا هتناك ىذلا ىماسلا زكرملا عجرب
 هيلع تماق ىذلا مآلا ةدايس أدس ىلا ةميدقلا رصم ىف هلتحت
 مثلا رم ءاستلا ظحل ثروت تناك ىضفارالا عييمجف 57 ةرسالا

 2« تام اذأ امأ ؛ ةايحلا ديق ىلع هتحوز تيقب املاط اهكالما

 اذه ناكو .. اهتنباجوزو اهتثبآ ىلا لوٌؤث ضرالا ةيكلم ناف



 3 وزت اذامل انل حمض وب امم ةكلاملا ةرسألا ُْق ةقدب اعستم ماظنلا

 ريثك تالاح قو + مهتاننو لب مهتاوخا ةنعارفلا نم ريثك

 1 ”تاجيزلا هذه ىلع ءبلاغلا عباطلا وه ىمسرلا عباطلا ناك

 55 نيباحالا عنب ع ةلؤطلا هتندآ ةوزخ نوعرف ناك اذيهلو

 نأ » : ىاروم تدرجرم هتمبش تبتك « ةميظعلا رصم » هباتك ىفو

 ىتلا ةاتفلا نم جاوزلاب هزكرم نيمأت ىلع لمعب ناك نوعرف
 ظافتحالا كاذب نمضيل اهتوم دعب هتحوز ةورث اهيلا لوؤتس
 , ©« ثانالا ظح ىلا لوؤي ناك شرعلا نال كلذ « هش رعب

 تاز ةرثك انل رسسفت ةورثلل ءاسنلا كالتما ةداع نأ

 كلذب دطوتف ريكالا اهيخا نم الوأ تجورت دقف .. ارتابوياك
 اهيخأ نم ارتادويلك «تمحو زن «تام املف « شرعلا ُْق هسبيقح

 نيتحبزلا نيتاه نكلو ٠٠ جاوزلا آدذهق حب مكحىذلا رغصأالا

 نإ هيلع ناك 4« رصم رصيق أازغ امللنعو « ادالوا ارمثت مل

 نيعأ ىف اينوناق شرعلا ىلع هسواج لعجيل ارتابويلك جورتب
 شرسعلا ىفنرأ ىذلا ىاوتنا كرام ءاج ةهدعلو 525 بعشلا

 بنبأ ارتابويلك هسبحلا قو: ٠ ارتابويلك ,نم ةحاورزا ةجيشت
 ةكلامللا هذه جاوزل ادعتسم ابلضنا وه :ناك سوبيفاتكوا

 توملا ةترثآف ٠.٠ ةفيصح هتناك ارتابوبأاك نكلو « ةحاوزملا

 .. اراحتنا

 نهتانب 0 جوزت امك ُ 0 تاكل تحورزتام اريثكف

 يناثلا سيسمرو ورفئس لعق املثم نيباحالا ضعب 2
 ةنعارفلا ءمالؤه لعف دقو .٠ ( نوتانخا ) ) عبارلا سيف ونئيمأو

 لخادبثرالاب ك”ئافتحاللو ىكلملا مدلا عافت ىلع 0 كلذ

 لقاناك ماظنلا اذه نا لمتحملا نم هلا الا . ةمكاحلا ةرسالا
 . بعشلا ةماع نيب اعويش
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 ةأرملا حنم ىلا ءاسسنلل ةورثلا ثيروت ماظن ىدا دقل

 0 لوقب ىرتب .بتك كلذلو 8 ةميظع ةطلس ةبرصلما

 نع مهعبتت ينم رثكا ةلوهس ثانإلا قيرط نع بق السإلا عستنت

 ©« طقف 6 بصنملا لغاش » 5 ناك دقف . روكذلا قيرط

 ةيسنلاب كاذك رمالا ناكو 3 : رسالا طاير تاكف مالا امأ

 . ةداعلا مكحب تناك ا ١! اهتلوابأف « كالمالل

 قوقح نأ ىلع لدن اهيلع .انرثع ىتلا جاوزلا دوقع نأ

 م امافت ةمرتحم تناك عاسسللا

 ناو س داليملا كعب هم. ماع ىلا هخبيرات عجرب دقع ىفق

 دهفت + ةقيانسلا دوقملا نم تيقتسأ ةص وصب نأ حجرالا ناك

 لضف هنال وا ةيهاركال ءاوس « هتجوز كرت اذا هنأب جوزلا
 اهتنئاب اهيلا كييعلا نأ هيلع نأف ( اهيلع ىرخا ةارما

 مهتلمجح نيذلا لافطأالل مالاو بالا كالمأ عيمج نم ةصخ

 :٠ ٠ ةيلاتلا روطتسلا ثكدحو 6 اذهل قحال رخآ كقع قو

 ىل تذختا وأ كتلمهأ اذاف ؛ ةحوز كب فرتعا ىننا »

 («اهنم هيلا لأ 3 عيمجا) و همأ هل هتبهو 0 جوزلا دلاو

 هو قوقح نوم كلذ عيتتسيام عم ةجورلل اكلم عمعيدصا

 هنأ 0 00 00 0 جوزلا ناك ©« تاسسانملا هذيه
 ؛« اهيلع قافثإلاب هسفأ تقولا ىف دهعتيو ؛ هتحوز نع ىاخت

 اسهجوزل عفدت قالطلا ديرت ىتلا ةجورلا «تناك كلذكو
 أريبك اضيوعت

 مسسارم ةيا كانه تناك هنآ ىلع ةلدا كانه تسيلو
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 صني هنكلو « اتحب ايندم ادّقع ناك هنأ ىا « جاوزلل ةينيد

 ظ +. خسف نم نلف ةظفاب ةفارغ سرق ىاع
 تاقوالا مظعم ىو © لودلا مظعم ىف لاحلا وه اممكو

 ةميدقلا رصم ىف ةارملا اهبدؤت ىتلا ةيسيئرلا لامعالا تناك

 ةليلقلاىرخالا فئاظولا امأ . لزنلا ريبدتو لافطالا لمح ىه

 تالباقلاو .تانهاكلأ لامعأ ىهف نهمام) ةحوتفم تناك ىتلا
 نأ ىف تايغارلا تايتفلا ىلع ناكو ؛ :شابدانئلاو تاصقارلاو

 « ةسدقملا تاصقرلاو ديشانالا نملعتب نأ تائهاك نحبصب
 ملكلذلو قيقدلا ىنعملاب اينبد المع نكي مل لمعلا اذه نكلو

 لتبتلا ىلع تامغرم ؛تايتفلا ءالّؤه نكت :
 الل نين ال رباقملا نآردج ىلع دجوت ىتلا موسرلا نأ

 بعسشلا ةماع تائبو ءاسن امأ « ءابرثالا او :تاجوز الآ
 ىف انايحا نهارن نحنف « ريسيلا رزتلا الا نهنع ملع ال ائناق

 تالسضف عمج ىف وأ لوقحلا ىف نلمعب نهو رياقملا موسر
 رش امهادحآ دشت نيتاتف نيش ةروص كانهو . داصحلا
 كانهو .٠ كتوم دنع نيد وأ نالوا نصقرت وا 4 ىرخالا

 املثم ةيرجحلا ةشرجملا ىف حمفلا ندطي ءاسأ روصت موسر
 ةايح تناك آاذكهو ..- نإالا نيحالفلا ءاسن ضعب لعقت

 سكعلا ىلع ؛ عضولا ريغ اهعطقبال ةيطمن ةقاش كتاحالفلا
 لكب نعتمتس نك ىفناللا ءاب رثالأو ءالبنلا «تانبو ماسسأ نم
 ةيهافرو زازعأ

 تاقأ ع



 ءاقدسسصالاو ةبحالا

 رصم ىف ةايحلا نيب هباشتلا روصن نأ بعصلا نم سيل
 نم ان رفم ل هن) لأ 6 ثيدحلا رصعلا ق ةايحلاو ةمئدقلا

 وأ ىماحملا لمع نأي ب ةنامالا مازتلا ندي اذا .. فارتعالا

 هكرتشاىذلا ميدقلا ىرصملا ىدنجلا 06 نأ وأ ©« ثيدحلا

 ءايروك 2 ىكيرمالا ىدنجلا ةأيحب ةهيسش تناك تاورفلا ىف

 ةدحاوةيحان كانه نأ الآ ٠ وبألملا 2 'ىاطبربلا ىدنحلا 3”
 هتقولا ىف ةايحلل امامن ةهباشم نييرصملا ءامدق ةايح ىف ةماه
 ىرصملا رعشلا ةقر ناف .. هبحلا : اهب ىنعثو 2و رضاحلا

 نا ولو بولقلا كبرحت ىلع ةرداق تلازام ةيرصملا ةفطاعلاو
 نيئسسلا فالا ذنم هبارت ىلا اولوحت دق اهيلئاقو اهباتك

 ناعيطتسسيل انوكب مل الثم ىحونسو ؛تنأ أك س ان نا ٠
 امهبودأ بفارشا تحت امئأد امهزؤاقل ناكو « اردان الا ىقالتلا

 هان ىفالتلل لئاسو ادبا دحب نأ عيطتس .بابشلا نكلو

 ءامساقلا نييرصللا ماملا نع فسكت انيلا هتلصو ىتلا دئاصقلا نا
 نيلصتم انا نحل نذلا نا 5-0 ٠و مبجحلاب

 ىف اهتاقيدص ضعب لبقتست هتمئاك تا ان نأ نوصتنلو

 راوحب زيمجلا رجش تحن نددمتت ا ٠.6 اهيوبأ لرزثم

 ماعطلا نهل نمدقل ءاقرالا !تابتفلا سنشضعب ناو ف ةليلظ ةكرب

 . اث » ىه اه .. نصقرتو اثايرخا ىنغت امنيب ؛ هبارشلاو
 نم كقع اهقنع لوحو ( ليمجلا ناتكلا اهبوثتا ىف « اثنا , اك

 اهيقفرم دحا ىلا تدنتسا دقو ضرالا ىلع ددمتت ؛ روهزلا
 تيم رم دقو ( ةقيدحلا روهز » ةينغأ ىلا عمتس هتمح تحارو

 ئ اهنامأ ىحونس ففيط ثروصتو اهرطاخب
 بن ا م9 مل



 مم رست و“ نظر ددعقت «تاعمتسملا ىدعت ةينغالا ىهتنت امئيحو

 عرشت مث مث 4 متآوعدملل ذيسنلا سووك نالميف عاقرإلا صعب

 بورحملا لبيس وت اهيبيف ىرخا ةينغأ كددرت ف ىرخا ةينغم

 هاياجحسو هفلحل ديحمتو

 ةراظن ىقلذل نود رمو نهرو رس َّق تايتفلا عال وه عدنلف

 ٠ ىحونس لزنم لخادب
 ىرصملا ءبابشلا نأش كلذ ىف هنأش  ىحونس ملعت دقل

 ةفافل لمأت ىف اكمهنم هارن اناف اذهلو . أرقب فيك م فقنثملا

 « نهاك بقل ىلع لوصحاال دعتس هنا 5 ىدربلا قرو نم

 نأ' دقتعت شارسفلا ىلع دقارلا هابأ نأ ف كش نم ىسسلو

 حينا ول نكلو 0 نهاكلا ,تاصحأو ةطارق ىلا ف رصنم ىح ومس

 ابضاغع رجفنأآل ىدرمبلا ةفافغل تايوتحم ىاع علطب نأ هل

 اهيف ىنغت ةيلرغ ةديصق بتكب ناك ىحونس نال كلذ
 6 تأمر اك بات » بحب

 نم ةبيط مبابش عيمج ناف « رمالا نم نكي أمهم ىنكل

 بحلا دئاصق ةباتك ىف مهتقو نوقف 306 مل نيسنحلا

 ناف .. قئادحلا ق بحلا ىلاغا ىلا غامتسالا وأ اهتءارق وأ

 هيبا ةقفاوم ىلع لصحبنا عاطتساالثم ريامخر نبا نومانيكا
 ددعو !ثوحنس هقيدص عم ديصلل ةعامج ىف هكارتشا ى
 ةدع كلم «تجرخ دق ةعامجلا .ثاكو 3 مالبثلا ناسشلا نم

 ةعامجلا تبرضو . هنيط لالت عارو ءارحصلا ق ديصلل مايا

 ريسسق «تناكو ٠ ءارهملا 2 نيتيضاملا نيتآيالا لالخ اهمايخ

 تناك ىذلا ناكملا ىلأ نالأ «تلصو لق ىه اهو 6« راهنلا َّق

 فوربصملا ناك ذأ . ديصلا تاناويح هيف دجن نأ-ىف لمأت

 'كوحتس نكلو 5 ةقطنملا هذه ف "نكست تاّوبللاو دوسالا نأ

 : لاقو ,٠ اهيلع روثعلا ىف هكش ىدبا

 ةنا 68 م



 نم ليلق ددع ىلع رثه' نا انظح نسح نم نوكيس

 انه لومولاو نالزفلا

 ىلع افهلتم نك مل هنكلو . الؤافن رثكا ناكف نومانيك امأ

 ىربناك ىذلا .تومئس ىلا ثيدحلا ىلع هتفهل ردق ديصلا
 «تادبو .. راهنلا علط امدنعق .. ةلوطملل ىاعالا هلثم هيف

 راتنا 6 رمحأ انول ءارحصلا لامر بسكت سمهشلا ةعشا

 نوفاشكلاحار امئيب ؛ ةضفخنلا ةفاحلا نم هبرقلاب ناقيدصلا

 ديصلاتاناويح نوعفديس ىتلا ةقطنملا لوح اراوسا نوئشنب

 « امهضعب ةلابق ضرالا ىلع ناباشلا سلحو .. اهلخادب

 هباجعا ىدبيو ريبكلا توحنس سوقب ثعبب نومانيك حارو

 ايروس ىلا هعم سوقلا اذه لمح هقيدص نأ ملع نا دعب هب
 تابعج نوامحب مهو امهنم مبرقلاب نوفقي امهمدخ ناكو
 ماهسلاب ةءوامم

 ىلا عيبرلا ىف دوعيس نوعرف نأ ىبا لاق : نومائيك لاق
 نومأ ىوقب نأ وحراف « لامحلا ىف اهلهآ شيعي ىتلأ ضرالا

 : ١ هعارذ

 ؟ مستبت اذامل ؛ نومانيك هلأسف
 ةيزوف هيلا لالا ناكتملا والاخ

 اميظع ايدنح نكي مل ولو ©« اضيأ رفخنم رصتنلا دقل ب
 نسحب : لاقو نومائي5 كحبضف انتدعاسم نوما عاطتسا ال
 مالكلا اذه لوقت تناو كعمسي ىبا عدت الا

 ؟ ترفون وأ

 يب 060 يع



 كلوق ىنعم 'ترفون مهفت نل ب
 !؟ ةنهاك اهنكلو

 دارا ىبأ نال الا تونهكلا فرتحت 0 8 0

 . ىدس كتقو عيضت كنا كل دكٌوا : نومانيك ,باجأف
 , هةظوملس ثعبتاف ؟ ءامصعلا كتديصق تقرحا اهنا ملعئالا

 هماهنس ةبيج قلعو.؛ نوماثك نما ةقموت دخاو «© افقاو

 7 هفتك ف

 * نومانيك ةهعبتب ةيلمرلا ةفاحلا قوف بثب وهو لاق مث

 00 نومدأق مهنا

 ( بالكلا حابن نيقيدصلا عمس ىلآ ىهانت ديعب نمو
 امهوالمزو نادايصلا رظتناف .. ةيلاعلا نيفاشكلا تاحيصو

 نيسيقلا جهوي اهوقيل مقيدانا ههتويع اوالظو 6: ةقاحلا ىلع
 نأ دادعتسا ىلع هةمدخ فقو دامص لك هبسناح ىلاو و

 ىتلا ةيعجلا ماهس دافن دنع ةديدج ماهس ةبعج هل اومدقب
 ناوداعت امور ٠ «انايفلا بلك نط نانلارغ تززر + ةاحفو دعم

 سلا بالعز 6 هيتبكر ىدحاأ ىلع عك دو 0 هبس وقت تؤمثس

 نومانئيك قلطا « هقالطا نم نكمش نأ لبقو ٠ ءارولا ىلا

 دادعال أيهتو © هسفن ريزولا نبأ نعلف ٠ سشاط هنكلو امهس
 لاحلافق و 6 كهمهس قلطاو هقيس تومئس نكلو لكبر دج

 لامرلا نم 0 هطوقس داثاو اعيرص. لوالا لازغلا طقس

 1 رص نا هس



 ابجي 31 لاقو هقيدص كحبضف 4 ةيناث اطخأ نومانيك نكلو

 نورس مهو ( امهؤالمز امهعمو ردحنملا ناطبهي اعرسأو
 تجرفناو . ةلئاه ةعرسب مهوحن لبقت لامرلا نم ةباحس
 لوعولانمةريبك ةعامج نع تفشكف م ةأجف ةباحسلا هذه
 . ةرعذنملا بئارالاو نالزفلاو

 قلطاونومانيكع رسأف هترخؤم ىف باصم لعو رثعتو « نالزف
 ةرم لوال هباصأ امهس هيلع

 ادب دقو همدخل هماهسو هسوق «تومنس ملس « ةأجفو

 ركسعملا ىلا دعنلف © ديصصلا تمئس دقل ب
 ةفش «تنبب سينب نأ نود هقيدص نومائيك غبتو

 اهبوتعمس ىتلا ةعاشالا نا : تومئس لاق ةميخلا ىو
 القا وا رهش دعب ابروس ىلا دوعيس ريقخنم ناف ( ةحيحص

 اضيأ هتنئاو 6« معل .س

 هقيدصل' هركش نع بارعألا نم نومائيك نكمتي نأ لبقو.
 : لوقي تومنس عرسا

 تقولاىف ابنلا اذه "كغلبيس ناكو « كلذب ملعب كابا نأ
 ىنكلو « ىتق رف ىلاكلقنب هعنقينا دئاقلاعاطتسادقف ©« بسانملا
 رطاخملابةف وفحم نالانماهايحتس ىتلا ةايحلا نا نم كرذحا
 ناف ققحملا توما نم كدلجب تلفت نا تدرا اذاو « لاوهالاو
 مويلا ةثيلعف امم رثكا هبيوصتلا ديجت نا كيآع

 هما 6أ/ مس



 عباسسسلا لصفلا

 نوعرف شيج

 نالايروس ىلآ نومانيكو ؛تومنس عبتتا نا ىتين ىف سيل
 ةروصانل مدقتل نالا ىتح هتيقب ةميدقلا ةبرصملا تالحسلا

 نأ ىدجحإلا ناف اذهلو 6 ايسأ ق ,برحلا ةقيقد ةحضاو

 ةينوعرفلا شويجلا ماظن نع ثيديحلا ىف انمامتها زكرت
 ىتلا روصعلا ىف امئاو « تلاثلا سمتحت دهع ىف طقف قس

 ركبشلا ليجسستب ادبا نأ ىراو ©« هبتلت ىتلاو هتقيس

 انهاهمدقأس ىتلا تامولعملا مظعم نال رتكلوف ءاءر رتسا

 ةبرصملاراثالا ةلجم نم 14 دلجملا ىف هرشل ثحب نم ةاقتسم
 ةكامملارصع ىف قفالا ىف عمجتنت برحلا رذن تناك امدنع

 ةدايقو ليكشتي نوبلاطب نويلحملا نوفظولا » ناك « ةميدقلا

 ناك مث نمو ء٠. ( مهتطلسل ةعضاخلا ,تاوغلا نم ةصحخح

 بئاتكلانم ادج ريبك ددع ىلعلمتشب ةئبعتلا لماك شيجلا
 اودا نأ قبس لاجر نم ة'وكم « ايشيأملا ةئيه ىلع ةيلحملا
 نم نيعم طبسق ىلع اولصح وأ العف ةيركسعلا ةمدخلا

 ديسينجتلا ماظن ناك ىرخلا ةرابعيو . ىركشسعلا هس ردتلا

 ةديهحولا ةبركسعلا ةدحولا امأ .. ىطسولآ نورقلا ءانثأ

 ىهف ةميدقلا ةكلمملاب ةصاخلا صوصنلا ىف «تركذ ىتلا

 ناك اذا هنأ الا ©« ففورعم ريغ اهمجح نا ديب « ةطروالا »

 نوكتت تناك سش اويجلا نأ نم صوصنلا ُْى كانو ام اهييحص

 تناك ةدحولا نأ ىف بر الف 6 فالألا نم ةريثك تارشع نم

 ُّى ةريبك ةطاس عضل هنأ ىه ماظنلا أذه ءىوأاسم تاك



 كولملا ةطاستفعضامدنئعف م نمو 04 نييلحملا ماكحلا ىدبأ

 ةميدقلا ةكلمملا لالحهضا تبقعا ىتلا ةرتفلا ىف ثدح امك

 تمعف «© ةنئحاط «هبورح َّق مهضعب عم ميلاقألا عالبت تعنت - د

 نوعرف ىلع رذعتل الاو 4 ةرشابم كلما ةدايق «تحت لماع

 ناف كإذلو 4 درمتلا 0 وزغلاك ةيحجافملا ءىراوطلا جلاعب نأ

 لاحرلا نم ةريغسص ةوسعب لظفتحي ناك كلامأ نأ حجرالا

 ءىراط ىأ ثودح درحمب اهمدختس نأ عيطتس نيبردملا

 رظانم ةراقسب ةميدقلا ةكامملا رباقم ناردح ىلع دجوت
 هببردتلا ةئسح تناك ةيرصملا تاوفلا .ناب ىح وت كراعم

 ,لكشت تناك تاوقلا عئالط نأ لمتحملا نمو . ةبافكلا ةيلاع
 نودئجم مهمعدب نيبردم نييماظن دونج نم

 نموهديشحو لاحرلا ءاعدتسأ ىلأ نودمعب كولملا ناكو

 رص.ع َْق قفالاىف هبرحلا را ترهظ اذا دالبلا ماحتنأ م

 يستجب تناك تاوقثا نأ لايلا نع «بيفل الأ ئغشو

 )م ابسبحعف ةيركسعلا ماهملا ءادأل ال .مالسلا «تقو َْق اشيا

 .. رجاحملا ىف لمعلاك ةماعلا تاعورشملا ذيفنتل اضبأ امناو
 نيذلأ نيفظوملا ىلع انايحا قلطي « لارنح » ءبقل ناكو
 تالا رئحلا نمف 14 3 ركسعةعيسط «تأذ تنسب الامعأ نوذفنب

 «الثم م ةعباسساأا ةرسالا ىلأ ىلوالا ةرسالا نم دم نيف ورعملا

 | : كانه ناك
 تالمح اولون' ةثالثو 0 معاشي ىلأ تالمحلا اوداق ةثالث

 هرطنع الوسم ناك دحاوو « ؛تامامحلا ىدأو ىلا رجاحملا

 ىردزعلا كما نبأ © تيلجتمساك ريمألا ىرأ نب رخالا نمو

 د 2و مسا



 3 ا نمو ٠ ددحلا نس نم ةلماك ةئيه ةسائر

 ةيونلا ,تاوقلا ةدايق 00 ناك هايف دعم هرقم اثلات

 . ةدعاسملا

 شوقن ىف هتيئر ت تركذ ىذلا مظتنلا ديحولا طباضلا نأ

 ديب ؛ ©« شيحلا دْئاق » وا « لارثحلا » وه ةميدقلا ةكلمملا
 4 نودعاسم تنورخآ طابض كانه ناك هنأ حضاولا نم هيأ

 موسي ى نيرخالا طايضلا عال وه زييمت ريسعلا نم سيلو

 طامضلا ءالؤه نأ ذآ « ةراقس رباقم ق ةدوحوملا كراعملا
 نييداعلا دونحلا ةرهمج نع مهزيمت «تامالع نولمحس اوناك

 الا ابروأ ىف فرعت مل ىتلا ةيركسعلا ةمدخلا تناك
 نم ةركملا لحارملا ىف هب الومعم اماظن . ابد ءد ريقتا نسارق ذنم

 ويرسم نابستلا نأك ةئس ففألا ةسمخ قيم ٠ رصم خيرات

 َّق ةمدخلا هذه ءادإل نوعدتمسس ةيركسعلا ةمدخلا نبس

 « ةيداسعلا مهلامعال كلذ دعب نودوعب مث « ةيلحملا قطانما
 مهئاعدت سال ةرورضلا هتمعد اذا بلطلا تحت نوقبب مهنكلو

 ةمدخلا ةرتن ءانثا ءاسسكلاو ءاذغلا مهل مدقت ةلودلا تناكو

 يوصجأ ىلع نواصحي أ وناك له ملعت ل انئنكلو ٠ 6 ةبركسعتا

 ل مأ ٠

 ربع ىف.تاوقلا اهب تعلطضا ىتلا ةماهلا فئاظولا نمو

 طبسقأو عالقلل «تايماح نييعث اهدعب امو ةمردقلا ةكلمملا

 ىلا ةيدؤاا قرطلاو © رصم دودح ىلع ةدوجوملا ةسارحلا

 ٍ 3 ةبونلاو ايسأ

 ىتلا ىف ُهوفلا ةرشف ءاهتنا لعب يأ مل ىطسولا ةكامملا ءانشاو

 انام افالا ءاكح لمح ؛ ةمددتلا ةكلملا طوس .ة- فا
 . ةصاخلا و قظافتحالاب مهل جيمس و 6 ةريبك ةطلس

 دس ا رس - -



 تاوبق اآومدشب نأ ءالؤه ىادع ناك هنأ لبصتحملا نمو

 الاثه ناك هنبأ رئكلوف لوقيو . كلاأ ةمدخ ىف لمعلل ةئيعم

 .٠ نيدنجملا نم نوكتي لماع شيجح

 تناك هنأ ىلع ىطسولا ةكلمملا نم ةفلختلا شوقنلا لدن

 الشمفق « لارئجلا » ةبتر بتاج ىلا ةيركسع بئر كانه
 ريق (تاوقلا مبردم » و « ةقعاصلا تاوق دثاق » كانه ناك

 ةلكشم «تناك (« ةقعاصلا «تتاوق » نا لمتحبسو . « ةلماعلا

 لاجر امأ . موصجهلا لامعأب مايقلل نيراتخم لاجر نم

 6 نيبركسع ريغ االاجر الصأ اوناكف )م ةلماعلا ريغ تاوفلا ا

 ىذلا ©« صاخلا كلا سرح » [آضييصا ام ناعرس مهتلكلو

 ٠ برجال جرح املك هقنارب

 ف ىرادالا بناحلا نولوش )») نسيحلا ةبستك ا ناكو

 مهف داصيإأم ١ريثكوأ 6 اريبك ةبتكلا ءالؤه ددع ناكو (« شيحلا
 مهل تباكو , تاللسحلا تالجس ىلع علطأ املك ناسسالا

 ناك ىذلا يفصلا بناكلا كانهف ؛ ةفلتخم تاجرد اضيإ
 ناكىذلا ريبكلا بئاكلاو 4 ةريغصلا ةليصفلا نوثشد يلعل

 ةسكلا عال وه لاممعأ «ت'اكو . ةلماك ةسيتك نوعش ليد ا

 عم ةثيدحلا شويجحلا ف ) نييعتلأ .لوص 2 لامعاب ةهيبش

 نيل وسما ولاك ةينوعرفلا شويحلا ةشك نأ وه دحأو 'قراف

 ةيركسعلا ةمدخلا اد نايشلا دينجت نع اضنأ

 مالظنل ةلماك ةئوص ىلع لوصحل ١ وصخلا عيطتسن نأ اننا ؤلآ

 ةثيدحلاةكامملا تالحس ائسرد اذا الا ميدقلا ىرصملا شيجلا

 بعشلا نويرصما حبصأ ةرشع ةئماثلا ةرسألا رصع ىفف
 ةنرائقم نكميو 2 نيحلا كلذ فق لوالاو ديحولا ىركسعلا

 ناث عالدلا بقع ىسرفلا شيجلا تاراصتناب فقولملا اذه
 كطوقس كعبف ٠ نويليانروهظ نم اهعبتن امو ةيسنرفلا ةروثلا
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 0 نودويسألا ةربآرم أ رصم أزف 6 ىطسولا ةبرصملا ةكلملا

 نييرابحلملا ةبيط ءارما نكلو « ةاعرلا كولم » وا سوسكيلا

 مهٌوافلخ اشو ءارصم نبرم سويسكهلا درط اوعاطتسأ

 ىركسعلا رصم 0 أدب ماحب ,٠ ةرثع ةنماثلا ةرسالا

 سيف وئيمأو نيج مهو ةرسالا هذه كولم ممص دقلو 0

 نولسمحب كولم نم مهعبت نمو سوفوتئيماو لوالا'
 ةيحان نم ورغلا رطخ دص مهدالب نيمأت ىأاع 4 سمتحت مسأ

 اوأشناو ايروسو نيطسلف ىف اولغافتف . لبقتسملا ىف ايسا
 ,: ااآش كولخكأ عال وه 0 ناكو .٠ كانه ةيوق ةيماح

 هنإل ( ةسبدقلا رصم نويلبان » قحب ريتعب ىذلا ثلاثلا

 . «تارفلا رهن ىتح رصم ةرطيس طس
 ىذلا وه ناكو « شيجلل ىلعالا سسيئرلا وه نوعرف ناك

 هلمعو ب سزولا ناكو .. نآديملا ىف ةداع ةتدايق ىلوت
 ردييصتب دن رضاحلا تقواا ىف ةيبرحلا سزو لمعب هيبش

 6 انما ٠ ه«تدعاسم' ىلوتن ىذلا «برحلا نس احم ىلا هرماوا

 كابتشالا لبق هطابض رابك ريشتسي كللا ناكف 4 ناديملا .
 لماع رشيجب ظفتحت كلملا ناك . نيحلا كلذ ىو . كراعمللا ىف

 دقو .٠ نييماظت دوئج نم ىموق ساسا ىلع مظنم ريبك
 ” لوقي رثكلوف بنك

 ةدحاولك ©« قرف ىلا اممسقم لماعلا ناديملا شيح ناك »
 : !تابرعلا تاوقو ةاشملا «تادحو نم ةللماك ةدحو اهنم

 ىهو » شدا قو . لجر 0ه.. ىلاوح اهددع علسو
 قرفلا داوق ناك )»ل ىناثلا سيسمر ثكهع 2 ةروهشم ةكاررعم

 ةدبه ىدحا ةدايق ىلوت ةيسسفل نوعرف ناك ناو ءارمألا نم

 )) ةكلملا ةهلا ءامسأ قرغلا هذه ىلع قلاطت تناكو ٠ قرفلا

 شيجو ةاسشلا شيج امه نايسيئرلا ناشيجلا ناكو
 ٠ ناس رف كانه نكد مل هيأ ةس رغلا قئاقحلا نمو 6 .تابرعلا

 «تألدلس نم كاذنيح تناك دايجلا نا ىلا عجار كلذ لعلو
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 . ةقيضلا ةيركسعلا ءابعإالا لمحتت نكت مل «ثيحل 00

 هلخدا ايبسأ أديدح 00 تناك اهسفن 00 نأ لب

 هفلخ ةاشملا

 ءبع لمحتت ىتلا ىه تايرعلا تاك ةكرعملا مبويشت دنمف

 كيتكتلاحاجن لالغتسإل اهفلخ ةاشملا فحرب امئيد 4 موجفهلا

 تابرسلا تناكو . فقوملا ءاس اذأ ودعلا مدقت ةللق عل وأ
 ةنراك ىلا هتمد زه لوحتت رصنلا ةظحل ىف اضيأ ودعلا مجاهت

 ىلستقفلا ءالستأ قوم كهبشن رعب قلطنم قوبهو نوعرف لثمت

 توتةرشضمك » نيدرصمللا ءامدق رباقم ىف اهضعب ىأع رثع دقو

 امهدحأ « ةبرع لك نالت سس نالحر ناكو ) نومآ يلع

 ماهسو ساوقاب احليسم ريخالا نأكو ٠ لاثقلل رخآلاو ةدايعلل

 0 ةبكرملا دئاق ل ع حامرو

 عضو نسدصحأ لضكشت ثيحل ةبرعلا هةيح وت ا هامع اما

 تناك : هخامر تاو و تف فالطا لتاقملا هليمزل حيت

 2 و اهنف ةعومجتم لك نوكتن' تاعومجم ىلا تايرعلا

 نيلوئِسسم « ةريظح ل وظحالم » اضيأ كانه ناكو , ةبرع
 - تابحلا ةمالس نع

 ضعنلاف , ةنفلتشم تناكف هائلا ةحلسا امأ

 بئاتك كائه هتننأك امئيب ©« «تاوارهلاو سوثفلاو ساوقالاب
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 0 حامرلاهذهلوطنأكو ٠ عوردلاب نيحلسملا حمر ا ةامر نه

 .نأرغ ىلع لمعتست تناك اهنأ لمتحلا' نمو « انايحأ مادقأ

 كانه تناكو . ىطسولا نورقلا ىف مبارحلا لامعتسا
 ناعجبسش » مساب فرعتو ةاشمأا نم « ةوفيصلا ةليصف »

 هذه لاجحر بحجحآو ناكو . ( .ناعجحبسشلا » وأ « كلما

 تاو كلذ دعب كانه تناكو ٠ موجيلا ةدايق ةليصفلا

 مهو نيروهشلا « ىاحدم » لاو كايماحلا ةمدخل ةصاخ

 ٠ عارحصلا ةطرش

 لوألا ءرجلا ىف ةلمعتسسملا لقنلا ةليسو ىه ريمحلا تناك

 لخدا ثلاثلا ىنستحت نكلو . ةرشع ةتماثلآ ةرسالا نم

 تمدختسا ىتلا :براوقلا لقنل ناريثلا اهرحت ىتلا تابرعلا

 ىتلا تابريعلا ” عا يدل اميفو 5 ا رهن روبعل

 ىهره ماظن ىرصملا نثيجلا ادا 4 تقولا اذه 7

 هانعم دونحلل صاخ مس ١ كانه ناكف ٠ ةيركسعلا بترلل

 0 ىه فطياضنل ةبشر و رغصا «تناكو )») نديحلا ءاضعأ »

 .. (« ملعلا لماح » هقوقو 4 ةئاملا دئاق » مث « نيسسمخلا

 حمبصأ « ةثيدحلا ةكامملا رصع رخاوا » سيسمر دهع ىو

 لحجر ٠ نم هتف لك نوكتت بئاتكل اداوق ( مالعالا ةلمح

 نع نيعوطتملا نممت ءاميسأ اشيأ كانه «تناكو .٠ ةاشملا نم

 كاذيح عاطتسملا نم حيبصا هنا ودبي د 4 نيدنجللا

 دئاق » مث « ةوق طباض » دجوي ةبيتكلا دئاق قوفو

 نم نوكتب ءاول ةدايق ىلوتب ناك هنأ لمتحب ىذلا « ةوق

 « .شيجلا دئاق » كلذ دعب كائهو .. لئاصف ةدع

 لهم نويرادأ نوفظوم كانه ناك. هنا اضنأ لمتحلا نمو.

 « دشحلا بئاك » و « ةاشملا بناك » و « شيحلا بتاك »
 « عيزوتلا عبتأك » و

 تح 31 ميسا



 نماثلا لصفلا

 ةياتكسلا نف
 مدقتلا ناك اذهلو « نييلمع اموق ءامدقلا نويرصمللا ناك

 كلفلاو تحنلاو ةيرامعملا ةسشدنهلا ىف هوزرحأ ىذلا رهاسلا

 ١ مهتئكلو © اساسأ ةصلاخلا ةعفنملا ديلو ءباسحلاو

 ةفريعملا مهمهت مل اذهلو عالطتسالل ابح لقا اوناك . قيرفالا
 عمو ٠ ةدئافلاب مهيلع دوعب ام لك نوبحب أوناك مهنال اهتاذل

 «ريشكلا .ءىشلاب ءامدقلا نييرصملل نونبدم قيرغالا ناف كلذ

 ايسهأف . ةملكلا نم موهفملا ىنعملاب امآع نكن مل ناو 6 ىتلا

 : : : ماخلا ملعلا ةدام  لقالا ىلع ب تناك

 هنالةبلاعلا تايضايرلا ىف ةهارب امبأ نويرصملا عرب دقل

 نم كلذ ىلع لدا سيلو « انفلسا امك نييلمع اموق اأوناك

 اماملا اهّوانب ناك ىتلا :تامارهالا صخالابو مهييابم ةماخض
 . ةيلاعلا تايضايرلاب امان

 دعما اسمناو ؛تايضايرلا ىلع نيبرصملا غيوسأ رصتقب ملو
 مل انلهذت ىتلا تحنلآ نف عئاور نكلو © نونفلا ىلا اضيا"'

 عقت نا ىف نوبغري اونوكي مل ًاهيعئاص نأ لب س اهتاذل .قلخت
 ةقيرطبوةقدب روصي اهضعب :نال « اهنم ريثكلا ىلع ةيرشب نيع
 ةديعبلا ةربقملا فرغ ىف عضو !ذهلو . هتيملا ةايح ةيعقاو
 هنكسست ىذإا لزنملا . ةربقملا ىا ل اهرابتعاب راظنالا نع
 'ةليمحلا نظابنملا . كلذ ىاع ةوالسع 4 كانهو 6 حورلا

 انمنيح انتجنهب ريثت ىتلآ ةموسرملا وأ صحلا نم ةعونصملا
 ىوصت ىنتلا رظانملا كلت « دباعملاو رباقملا ىق اهيلع انئويع عفت
 هذرهو . ةيمويلا ءامدقلا نيب رصملا ةايح ليمح حوضوب انل':
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 نالعإلل الو ؛ ةنيزلا وأ ةعتملل اهنكامأ ىف مضوت مل رظانملا

 !رئاكاع لك .ىلعت ةيناثلا .مهتابخع. ىف :ىتولا لوصح ناحيم وهو
 تيملا طباضللف : ةرضاحلا مهتايح ىف هب نوعتمتيو هن'وكامب

 تايمكن ع الضف ( هعايبضو هعرأزم ىرثلا دينسللو ٠ هدونج.

 . حئابذلاو ماهطلا ن.. ةلئاه

 انفيا ةيلهع ةقيرطب ةميدقلا يصم ىف ةباتكلا تادب دقو
 ل ناسالا عيطتسي ةليسو 14 لمع ةادا تناك 5

 ثدخحهحتلا وأ مهتاباقمل نطضب نأ ريغب نيرخالاب .اهقب ربط: .نمع .
 ليحسسستو «تاباسحلاو تاركذملا نيودشل ةليسو 4 مهيلا

 ةباتكتلا تاكو هو ةسيئيدلا نص ونصنلا ةباتكو ثادحإلا 1

 ىا ىلوالا ةرسإلا رصع ىف اريشك هتسادقن' دق ةيفيلغو.ريهلا 1
 موستسرلل ىلوالا ةءاغمالا تيشولاو 6 ءاق "1.14 ةعس ىلاوحع

 1 ةروفحح ةيفيلغو هلا ةخغآلا اهنم لكشنت ىتلا هتامالعلاو
 :. تاودالا نم اهريغو ةيرحجحلا ةيعوالا ضعب ىلع ةغوبطنف

 ف لعمجت 0 ة ةفيكتا 0 قومرلا تكفا ١

 ناو 3 ةفرخرلا عب ال تاجايتحال 0 كل ذك . ًايضارر
 ةبادكلا تمدخجتسا ىرصملا خيراتلا نم ماع فالآ ةئالثلا
 ناودح ىلع رفحلاك ةينيدلا ضارفغالا عيمح ىف ةيفيلغو ربهلا
 تلاك اهتكلو 3 لينامتلا عاونا عيمج ى ىأعو رسباقلاو دياعملا

 4 اهديقعت ةدشل ةيمويلا ةايحلا ضارفا ُى يلامعتسإلا : ةبعسص ١

 ٠ ةياتكلل ة رصتخمم اموسسرو ءامدبقلا نويرصملا ركتبأ مل 4

 ةفغللا هذه تاكو « « ةيريهلا » مسا اهيلع قلطا اةيداعلا
 ةباتك لهدا «تمئاك اهزومهر نكل د ةيفيلغو ريهلا ةغال ةقباطم.

 باتتكلا اذه ىف اهتدروا ىتلا تارقفلا مظعم هتميقتسا .دقل . 1

 دعايسو .« ىدربلا قرو ىلغ ةيريهلا ةعللاب ةبوتكم قئاثو نم
 ةغل دعا ىلع حنمالو ىف هذه ةباتكلا ةلمسسو عارتخا
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 ذا ةياتكللل ةدامك زوخلا لفطلا !ولوهتسمأ نيذلا نييلبابلا
 ومشلىتلا ىدرسلا داوعأ رم ةدودحم ريغ رداصم مهل «تلارف وت

 ناك ©« رسمألا لوأ فو 5 لينلا رهن ةفناح ىلع ةلئاه ةرثكب

 ىريخا طئارش عضوت امئيب . بنج ىلا ابنج عضوت ةليوط
 لعسغضتو « ةيلوطلا طئارشلا ىهجو ىدحا ىلع ضرعلاب
 ليجبست نكما ةقيرطلا هذهبو « اهقيفحت دعب اهلك ةحوالا
 اهضعب لوصط غلب ىدربلا قرو نم فئافل ىلع « بتك »
 ٌقرو 'تافافل نويرصملا ردص دعب أميفو © رثم ..١ انايحا
 مقاولاو . الثم نائويلاك ملاعلا نم ىرخأ ءازحا ىلا ىدربلا

 ارظنىقيرفالا .بدالا ىلع ةظفاحملاب ةميدقلا رصمل نوئيدم اننا
 بردالا اهب ظفح ىتلا ةليسولا ىه تناك ىدربلا ةفاقل نال
 نئاثلا نرقلا ىلاوح ىلا ةركبملا روصعلا نم لقنو ىقيرغالا
 ش دالبملا دعب ثلاثلا وأ

 ةباتكسلا تروطت ىرصملا خيراتلا نم ةركبم ةاحرم ىفو
 نأل كلذ .. نف ىلا ؛« ةعفقنملا ضارغال الصأ تركتبا ىتلا
 نأ اوفشتكا ب ةرفحتملا هبوعسشلا عيمجك ل نييرصلا
 .باتك و ءأ رعش مهليل رهظ ام .ناعرسو « اصاخ آرحسم تاملكلل

 ,. باتكلا ءالؤه رثن نم افرط لصفلا اذه ىف مدقئسو '

 ناك ؛ ليوط تقوب ةباتكلا عارتخا لبق هبا لمثحملا نم

 الا ؛ رموه ايسيدواو ةذايلا ةباهنلا ىف جتنا ىذلا ىسامحلا
 ةرسالا لبق ىساذح رعش نييرصملل ناك هنآ ضرفب ىتح هنا
 كابممته ناك ناو . البيوط شعبي مل رعشلا اذه ناف ؛ ىلوإلا

 مع 1إ/ بت



 باتكلا اهاحس ةبرحس «تارماغم نع ةيفارخ صصق ضعب

 سنجلاةلوفط ىف روذج اهل نوكت نأ دب ال ناك اذهلو دعب اميف

 وسبا ىتحي ىعد ىذلا بدال نم اا ا : ىرصلملا

 نم. هوفلخ ام نال . تازجعملاو معلا صصقلا نوبحب
 5 عقاولاو ةقيفحلا نم ليئكض ردق ىاع الا ىوطنيب ال سصصق

 ةصق ءامدقلا نويبرصملا اهلحس ىتلا صصقلا مدقا نمو

 مرهملا ىناب قه اتعبيط وقوخو . (« رحاسلاو وفوخ كلملا »

 وأو 2( ادج ةمدلدق اهنسفل دفتلاو 0 ا 0 ف كالا

 . ةصقلا ا ىلع ماع ...١ ىضم دعب ىأ سوسكهلا

 00 :ةلصقلا ىه اهو
 نع اصصق هيلع اودرس نأ هدالوأ نم وفوخ كلملا باط »

 (نىئاثلا مرهلاى اد ) ع رفخ نبألا ادبق .٠ ىضام لا ةرحس ءامظع

 وهو ؛ هقين كلملا مايا عقو بْيجع ثدح ليصافت هل درس.

 هملسأ رحاس كانه ناك هنأ لاق ن6 وذوخ فالسا دحا

 ,باثراو . ةنئاك هتناك رحاسلا اذه ةحوز نآأو ؛ رتاؤأ ايوب

 اتقو ىضشد ناك لحر عم هنوخت اهنا فو هتحوز ٌْق رحابسلا

 نحاتسلا علضصو رثوأ ابوي ةريحب ىف (« «تاذلملا تب » ىئاهعم

 كل لاقو رايشا ةعمسرس هل وط عمسشل ا نم جاوا الاثمت

 قرورلا لقتسسو كل فورعملا نطاولا ءىبحب امدنع » همدخ
 « هفلخ ةريحبلا ىف حاسمتلا قلا « ةيمويلا هتداع ىلع ايرج

 هنأشل ىفمو ةاسمتلا مدخلا ريبك ذخأف

 سيئر لا اهتفيصو رحاشسلا ةحوز «تثعنب ليلق دعنو

 : هل لوقتل هقارشإ تحت ةريحبلا هتنناك ىذلآ مدخلا
 بهذأس ىننال ةريحسلا لزنم ىف .ثاثالا عض وب كيلع ١
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 رخفأب لزنملا ثنثاو رمالا مدخلا ريبك لفنف © « هيق ةماقالل

 لزنلا ىلا اهتفيسصوو ةجوزلا تلقتنا فئدعبو . شايرلا
 . اهاوجمو اهتاذلمل اركو هئم ذختتل

 رضحأق ( ةيمويلا هتداعل اعبتقيشعلا ءاج ءاسملا ناك اذاف

 راسا ةعبجس هلوط ىح حاسسمت ىلأ لوحتق « قسفعلا

 . قيشعلاب كبسسماو

 ةيلاوتم مانآ ةعسم كلأأ رصق 0 رحاسملا بهذي ملو
 , اكاكف وأ انالفا عيطتسس ال ءاملا ىف اهلالخ قسما ناك

 4 0 نع كال نيم دعا ةعيسسلا مايالا تضقنأ دا

 « ؟ مكدهع ىف ثدحت ىتلا بيحامالا لمأتل ىلزئم ىلا متلجو
 لاقو ءاملا نم حاسمتلا رخاسلا ىعدتساو © هعم كلملا بهذو

 . قيشعلا هعمو .حاسمتلا مدقتف « كعم قيشعلا .تاه » هل
 قوف رحاسلا لامف . ! « فيخم حاسمت هنا » كلملا لاقف
 « ! .. لاحلا ىف عمش ىلا لوحتف هطقتلاو حاستلا

 وكوح كلما ثدحو 6 ملكتيل كلذ دعب ندوب ريمالا ضهتو

 ريك اهلطب ناكو رسوز كلملا ةهدح دهع ف «تندح ةبوجعا نع

 . خاومامزاز ةرحسلا

 نع حس حادو لالاب كلما رلعساسس امثيح ةصقلأ تادب

 هل اومدقن نأ مهئرم بلطو رصقلا طاشسبسش عخمجف 6 ريبعت

 اوعيطتسسس مل عيمجلا نكلو 7 نأشلا اذه ف تاحارتقا

 « هل لاق ىذلأ حلوم امزاز ىعدتسا ارخآو 6 هءاضرأ

 مثرمأو 4 ميظعلا لزنملا ةريحب ىلا مكتل الج متيهذ اذا »

 تاوائسضلا (تاديسلا عيمجو ٠ ىكسنلم ,براق راضحاب

5 0 



 نورعشتسف:براقلا ىف نهباكراو « رصقلا ميرح يف تادوجوملا
 ةسميج تاديسسلا ءالؤه فدجت فيك نورت امدنع رييغتلاب
 'ىف ةجهبلا شاشعا رظنم نورت اتدنعو « ةريحبلا ىف اباهذو
 «مكبلق حرشنيسف ةليمجلاءىطاو شلاو لوقحلا رظنمو مكتريحب

 .اهياهعتانيسحت لاخدا ررةهلكلاو ةركفلا كلما «بوصتساو'

 ع براقلا لقتسأس .. كلذ لعفاأس : رحانسلا كالا لاق
 بهذلاب ىثوملا سونبالا نم افاشجم نيرشع ىل رضحأف
 « ةلييمجلا ناقيسلا ؛تاوذ نم ةديسس نيرشع ىل رضحار

 اهيدئرتل ةكبش نيرشع هبراقلا ىلا لسراو « ةبالخلا ةنتفلاو
 . مبايثلا لدب تاديسلا هذه

 ةئيج نفدجت ءاسسنلا هتذخأو . كلما رمآ رحاسلا لفلنو
 .٠ ةنسفنت تباطو كلملا ردص حرشناف 4 ةرحبلا 9 اباهذو

 ىف تكباشتو ءاسسنلا ةميعز رئافض «تدقف نأ ثدحو
 لكش ىلع تيكلملا ندعم نم طرق اهذا نم طقسف فادجللا '

 امك . بفيدحجتلا نع هتمفكو « ةأرملا تتكسق . ءاملا ىف ةكمس
 نع نهرودب نقفكو اسيهتناجب تاسلاحلا ءاسنلا هتتمص

 تباجاف .. « ؟ نيفدجت ال اذامل » : كلما اهلأسف ؛ فيدجتلا
 « ىتنيز نم دسف ام حلصال رعشلا تيبز ءاعو ديرأ ىننا »
 ءامدتسساب رمأف 2 اهطرق عايضل ةملأتم ةأرملا نأ كلملا دكرداو

 روفلا ىلع هب ءىيجف . ةرحسلا ريبك
 رحاسلا ىرجا وتلا ىفو ؛ رحاسلل فقوملا كلملا مضوأو

 ليئارسا قلب ردع امدنع كعب اميف ىس وم هأرجأ ىذلا لمعلا

 . قيض قاطن ىلع نكلو رمحالا رحبلا
 ءام نم.اناج عضوو « هذيواعت ضعبب رحاسلا متمت

 ةمطق ىف اقلعم طرقلا دجوف . رخالآ بناجلا قوف ةريحبلا
 . ءانإأ امأ .٠ ةارملل همدقو هطقتلاف ٠ مطحم قنزخ عا نم

 هسا ألاء ان

١ 
 ا



 هفاقترا حيصأف ٠ ةريحبلا فصتنم ىف اريش |1؟ هقمف ناثو
 نخحالاءزجلا قوق هنم ءزج عضو نا دعب اربش نيرشعو ةعبرا

 ه٠ ( ١بوثلا ىوطي امك ءالأ ىوط رحاسلا نا ىرخا ةرايعبو )

 دابسعف ةبرحسلا هدلب واعت ضعس متمتن رحاشسلا داع انهو

 ةريحبلا ىف ىلوالا هتلاح ىلا ءاملا

 قاب نابت يتحكم زل علا درج اعبر

 هس ىبأر يف . ىهف ؛ لاييخ قمعو ةعورنم صصقلا هدام
 ويشاكو بو ةليلو ةليل فلا نضضق نه الامخ لقت ال

 ايه لألأ اهل عسي ال ةغئاز ىنرخأا نصصت كانه ١ و
 ةحيئاثلا ةرسألا رصع يف اهنداوح .ثرج 9 ىحوتس ةصقك
 ه١ اهريغو ةرثغ

 نوفتتثلا نوي رمل نحيا ققلا :نضيمللا هون نع كه ناك

 هس و صصقلا هذهل لماش فلٌؤم كانهو ( ةتءآرق وأ هعامسن

 :(« نينرصملا ءامدق دنع ءهبدألا » ناوئغب نامريإ

 هس إ/] .سم



 عانصلاو لاسمعلا

 7 تناك ىتلا ةملعتملا ةقبطلا نع نالآ ىتح انثلحت
 ىعماجو , نيماحلاو . شيحلا ءاسؤرو « نيفظولا نابك : رصم

 ةوفصلا هذه «تكرتدقلو“ .. ةبتكلاو . ةنئهكلاو . بئارضلا

 ب هبعشلا ةماع نكلو « اهروبق ىف ةبوتكملا اهتالجس ةفقثلا

 وأ نيناشثف وأ نيتانب اواكأ ءاونس ٠١ رصم ةوس ها

 اومزتلا ءالؤه لك .. .شرولا ىف وأ لوقحلا ىف الامع وا اعانص
 كيرف ردقل ايفل امو + مهسقلا نع اولد + اذ هتيمصلا

 نم هودعأ امييف اهولوقب ناب مهل حمس ةليلق هتاملك الول مهنع

 نيذلا نيسدنهملا ةذباهج نأ لب « مهتداس روبقب تاموسر

 اومظن نيدلا كئاواو 5 دياعملاو تامارهالا اوططخو اوممص

 لتك جرختست تناك ىتلا ةرارجلا ةلماكسلا ةوقلا اوبردو

 ةمختلا ؛ليثامتلا اهنم عفنصتل رجاحملا نم ةلئاهلا «تينارجلا

 تينأرجلا نم انط 56 037 نا عيطتست ىتلا١ براوقلا ةاننو

 نع ةبوتكم «تالوس ةبآ اوكرتن مل 4 سيفمم ىلا ناوسا نم

 لءاسستب اذهلو . مهلمع ىف اهنومدختس اوناك ىتلا لئاسولا
 ؟ .. كلذ اوعهنص فيك : امئاد عرملا

 اهدعب امو ةيبدقلا ةكلمملا عالبت ضعب نأ طظحلا م نم

 لابسعا نيببت موسر مهروبق ناردج ىلع شقنت نأب اورمأ
 لمأتو 4 ةيائعب ا هذه ةيسارد نمو ٠+ نب ريثكلا هيدخ

 كلت ف اهنولمعتسس لادمعلا ناك يتلا تاوفألا نم ىعب ام

 05 ةياومرفلا 0 ىف عانصلاو 18 نبع ةريثك راد ىلع

 05 نيداحألا بلقا

 هما ]715 مس



 ىتلا ةربكلا عايضلا ىلع ب ةريثكلا ىرخالا هلامعا ةهسئاج ىلا

 ةوقثال اسقبط ب ايفتا ناك امك « نومآ ديعمب ةقحلم تناك

 ةريبكلا شرولل ىلعالا سيئرلا س هتربقم ناردج ىلع ةدوجوملا
 فارشالا وفرك قاب رم هتانبا دحاأ ناك .ثيح كهعملاب ةقحاملا

 سزولأعبشتن ةنلو « ا'دامشرال ةردقملا شون مدختسنلف ه١. اهيلع

 . ةيشيتفت ةلوجب همايق ءانثا

26 

 هشيجبثلاثلا سمتحت عرخ ذنم عيباسأ ةدع تضقنا دقل

 نوريثك نابش عبتو ؛ ةديدج ةورغب مايقلل ةبيط ةئيدم نم
 , «تومئاس هقيدصو ريامخر نبا نومانيك مهنيب نمو كلملا
 نوكش فيرصت نع الوئسم ردزولا حبصأ نوعرف ليحربو
 ليقتسا 5 سمالا ىهفف ٠ هلامعأ تفعاضت كلذبو © دالسلا

 تناب نم اومدق ةكايمسسو مس نوعرف نع ةياينلاب تت سامر

 ضورف ميدقتل أوءاج ( ةبونلاو ايروسو ( تبرك ) ىوتيفكو
 .ثتابعابسسم ريامخلر ساد تو . رصم نوعرقل ايأدهلاو 4 ةعاطلا .

 .ةيشاحلاأ لاجر هلوح نمو بهذلاب ىشوملا دعقما ىلع ةلدوط

 ىلع ايادهلا نولمسحخ مهو هماما ثورهلا لسرلا ذخا امنيب

 ايادهلاو عطقلا ددعو عامسأ نواحسس ةشتكلا حادو ٠ مهفاتكا

 ناكو + اهمددعت هابيل رت اسد سحل مهدالب رم اهورضحا ىتلا ١

 ايادهلا عيمج لخت مأ ناو « هدالب تاحتنم مدع لوسر لك

 ددع ميدقت كلذ بقعاو ٠ بهذلا نم ةريبك ةيمك نم
 ف ' لسيحلا لافطالاو ءاسنلا نم مهمظعم نأكو « ءاق رالا نم

 ريامخر ىلون « لسرلا لابقتسا ىلع قباسلا مويلا قو

 مس الا” ب



 ةرثكل ارظن ةياغال اقاش اموي ناكو . ايآعلا ةمكحملا ةسائو
 , :مويلأ كل ف سفطل ا ةرارح ةدشلو 4 هتاعزانملا

 نأ » ءاضفلا 2 اراعش هل دختا الداع الحر سامخر ناكو

 , « عاينغأ ما عارقف اوناكا ءاومس لدملاب سانلا نيب مكحب

 عازتلا قرط دحا ناك اذا ةمج بعاتم ىقالب ناك اذهلو

 ىراصصق لذبب ناك هناف كلذ عمو ٠ هل 5 ءادعا هل

 5 موللظملا ةرصنو قحلا قاقفحإل ةدهج

 شرو هتيشاحو ريزولا روزي نأ اررقم ناكف « مويلا اماو
 . اهيف لمعلا يس دقفتل نومآ دعم

 نم هسسف“ نع هيفرتلل 'تارايزلا هذه هيحب ريزولا ناك.
 ةيحان نم ةيوديلاآ لامعالاب نيبحعملا نم ناك هنالو ©« ةيحان
 ىغبني ىتلا ةيفيكلا ىف ةصاخلا هؤارا هل تاكو .. ىرخا
 هذدبسه هتمناك ام اريثك نكلو « اهب هلمع عيئاص لك ىدُؤي نا
 شرولا ىلع فرشلا قاع نم هنبآ ءارآ عم ضراعتت ءعارالا

 نومهفت مها امئاد نودقتع نيذلا ءانبالا نأش كلذ ١ هنأش

 دبه «© ةمخضلا ديعلا باوبأ ماما 50 50
 . حوارملا ةلمح مهعبضل اهنم هتيشاحو ريزولا

 مصت ءاضوض ايهثم ثعشت « ادح ةريبك شرولا تناك

 تضانلا اتاوصأب قراطملا تاوصا ايهيف تطلتخا ناذالا
 نم ةبطلتخم ةعومجمل ناكللا قوجح ًالتمأو 0 هبئاثلاو

 رهصو تيزلاو بشخلا ةراشن ةحئار نيب حئاورلا فلتخم
 0 اقرعلاو ندالا

 | ع ةيلقلا ديدم اباش ناكو .,. هابأ ىم. رم لبقتساو .

 ا



 ريغص اضع ليختو 3 نوللا ةومنأ أراعتسم أرعش ىدثرب

 1 لا ةفرغ نم هتالمقنت ىف هابا قفارو .٠ ةهيصتم ىلع لدت

 ضعب نأك ثيح ىلحلا عتصم الوأ عيمجلا -لخدف , ىرخا

 دروزاللاو تيكللا ندعم نم ؛تاصح نولقصبيو نوفوصي لامعلا

 سقاثمن ومدخ ةءس اوناكو 0 ةمدركلاهبش راجحالا نم اهريغو

 ا 5 ا م را كل

 ٠ بهذلا يا ماطغل ةسصعئار

 ,٠ ٌولٌؤوللا وأ ساملاك ةمئرك راجحا ةبآ كانه“ نكت علو:

 «ةسيبلتلا) لمأتو ىبهذلا ردصلا 2 واع 007

 تيما ولا نولمعتس د

 !رصمنم هلاي ! ىنب اب

 عانصلا ناك ثيح « ةيلاثلا ةفرغلا ىلا هقبرط ىف ىضم مث
 ةليبقث ةئ رجح بقاثم مادختساب راجحالا نم ةيعوا نوعتسي

 ناكو ٠ نيراجنلا ةشرو كلذ دعب هعم نمو ريزولا رازو
 ؛ةحورم دي : ريزولا اهصحفيل عطقلاضعب اوعنبم دق عانصلا
 ةيبهذ قاربت رت هب .سوننبالا نم الاثمتو + اعفطم اسووانو

 . ةيضفلا نم ناجحاوص لكش ىلع سأر هلو

 عائصلا «بقارب. حار 6 'عمطفلا هذه رئامخر لمأت نا كدعبو

 ةلتك نارثنب نيلحر ةفارغلا فرط ىف ىأرف 3 نولمعي مهو
 كلذ ىف نيلمعتبسسم احاولا اهنم اهئسصيل هبشخلا نم
 1 . احوتفم قشلا ماقال ) نيفاسإلا 0(

 ةبسانم لاوطا ىف حاولالا رشني رخآ راجن ناك ةبرقم ىلعو

 ا الف



 اهامعتسي ىتلا .تاودالا انلمأت ولو 5 نئازخلا ىدجحاأ ةعانصل

 أهلمعتس ىتلاتاودالل امامت ةلثامم 0 نوراحنلا ءالؤه

 مل ىذلا ( شوكاشلا ) ةقرطملا ءاناتست ا سان مويلأ نوراحنلا

 ... دب هل نكت

 راث قوف عسضو عانأ ف اعمص بيذب لاحرلا دحا ناكو

 ةمعلطقب ءالطلا ةدام شرح رخآ ناك امئيب © ةلعتسشم

 ٠ ١ ىلمرلا رسجحلا نم

 ىثويس ناك اقودنص نايلطب نيلجر اضيأ ريزولا ىأدو
 امهلمعبهباجعأ ى دبا اريخاو ,بثكن ع امهلمأتب حارف «كلذ دعب

 وهو. ةينمتكد قوف هعباصأب ىرحي لازي ال ريزولا ناكو
 : كلئاق رخالا ةق رذغلا فرط نم هنبا هادأت امدئع نهذلا دراش

 3 ؟ ىبا اب ندابصعملا لامع ةئؤور ديرت الا

 ؟ عيبطلاب م

 كلذ ف ندابعملا ةضشرو ةرؤر اهراك ناك ريزولا نأ عيقاولاو

 بئجتي نا ديرب ناك اذهلو © ادج أراح اموي ناك هال مويلا
 ري ناك هنكلو . ةرهصنأا نداعملاو نارفالا ةفرغ لؤخد
 ىتلأ ةرسكلا ةيزنوربلا رواحللا بص ةيلمع ةدؤر ىلا

 , ةديدجلا ديعلا تاباول فكموب بعت

 !اهناردج ناخدلا -ءاسسك ىتلا ةفرغلا ربزولا لخد أذكهو:'

 نو ريسبسلا اواك نيذلا ةيشاحلا لاجر هعبتو « ءادوس ةقبطب

 3 ضايسلا ةعصان مهباينا ثولت ةيسشكخ ديدش رذحب

 مياقر ىلا قا اام رم رطضأ ثيحلن ةيلاع ءامض وضلأ تناك
 بناج ىلاو . قراطملا ةلصلص ىلع ولعيل ثردحلا دنع هنتتوص
 نارقالا نم ثعبنم عسطقتم لاع ريثذز كانه ناك ءاضوضلا

 ةسييش لجد اهلم نرف لك راوجب تفيقت ناك ىتلا ةديدعلا

 هن ا



 ٠ مديسقلاب اخافنم ريدي راع

 . قيضلا تامالع مهيلع تدب دقو

 اعوضومو لفطلا نم اعوئصم رواحملال ابلاق ريزولا ىأرو
 نم طولخمب ةءوامم ةريبك قبرابا هنم برقلابو ؛« ضرالا ىلع
 . تبلاقلاب ناكو ٠ ةحبحص .اسسبسلل كنرلاو ساحنلا

 نم ةييلمعلا هله ربتعتو . اهنم طولخملا هبصل ةحتف ةرشع
 اهلك ةيلمعلا ىلع ىضقب هببصلا ىف خارب ىأ نال ؛تايلمعلا قدا

 ماظن ىف بلاقلا تاحتف نم هوبصو « رهصنملا طولخلا ىلع ةبوتحاا قيرابالا لاجرلا عفرف .. بصلا ةيلمع تادبو
 . نآأرملا لوطو ةربخلا ىلع لدب عبدب

 نودمحب مهو عيمجلا فرصناو هحايترا ريزولا ىدباو
 ٠ نيدادحلا ةشرو ةرادز عءاهتنا ىلع هللا

 نولمعي مهو نداعملا ىقراط ريزولا دهاش ىرخا ةفرغ ىو

 ع ةفايصلادعبو امهتفايص لبق نانزوي ةضفلاو هبهذلا ناك
 ىلع ةلالدلل هسأرب أموأف « اسمهنم ءىش ةقرس مدع نامضل
 , ةبطضخضلا هذهل هئاسصتسا

 '”اوفرص'او 4 شروا «هتيشاحو ريزولأ ةرابز «تبهتنا اذكهو

 ىريجلارجحلا نم ةلئاه لتك غارفا ىلع فارشالل ءانيملا ىلا
 ب نومآ دبعم مأند ىف عسوتلل نسسفمم نم «تلصو دق هتمئاك
 ( ةعبتم تناك ىتلأ ةداعلا ىلع ايرج نوعرف رمأ ىلع ءانب عر

 كلم دعم عيسوت شرعلا ىقتري :كلم لك لواحي نأ ىهو
 ..هفالسا نم دحا هيلا هقيسس مل لكشب ةنيسحتو ةهلالا

 بئاجب وبري امدق 15. هلوطو ,براوقلا حا ناكو

 الالب



 فيصرلا نم برتقي ربخأ براق ناك امنيب ؛ ءانيملا فيصر
 قو ءاسرالا ةيلمعب مايقلل دادعتسا ىلع هوحالم فقو دقو

 ةليقثلا ةيرجحلا ىسارملا ءاقلال اودعتساو «© لاسحلا مهب ديأ

 ةبيسسسصقل عاملا قمع نسيفب نيحالملا دحأ ناك امئيب « ءاملأ 6

 00 ةلبوط ةيسسيشخ

 ؛«براوقلا دحا وو غيرفت يهتنا نأ ىلا ريزولا ىقبو
 ٠ هلرزنم ىلا ىضمو 4 يار ليخصا 5
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 موقت ىتلاو اهانمدق ىتلآ ةرغصلا .ةروصلا هذه نأ

 0 ةشوقنملا موسرلا نم ةاقتسملا ةلدالا ىلع اساسا

 فئاوط هيدؤت تيئاك ىذلا لمعلا نونف حضوت اخو ةرضم

 حيراستلا نم ةدحاو ةرتف ف نيب رصاأ لامعلا نم ةتيعف

 * . ميدسقلا ىرصلا

 ريغ ودعنا ابيهيلا راشلا ةروصلا نأ ىف كش نم سيلو

 عرب ىتلا نونفلاو لامعالا صضعب نع ثدحتن مل اذا ةلمتكم

 سالما جسستو ليثامثلاو دباملأو :شامارهالا ءانبك اهيف نوب رصملا

 وأ فحاتلا ىف ةدوحوملا ةمخضلا ليثامتلا ىلا رظانلا نا

 رابجحالا نم ةلئاه لتك نم ةعونصملاو ةيلصالا اهتكاما» ىف
 ءامدسقلا نويرصمللا ع اطتسا افيك لءعاسستب نأ الآ كلميال
 (ةفسانلا داوملاب ةناعت الا نود لتكلا هذه .لثم ىلع لوصحلا
 ةعونصملا تاودالا نال كلذ ) ةباصلا عطقلا تاودأب ىتخ وأ

 نم ايهيسست 1 0 ا

 ديسستيعت عقاولا اذه قادس دقو مقاولاو « ( رصم خيرات

 نبم هري فو تينا رجلا نم ةمخضلا لكلا كللخ نأ رولا

 رم باركت ابهب رضي ةيلصإلا اهنكامأ نم تعرتأا زوخملا

 اطال



 58 نقلو «قايقد اه ةيساحن 27 نولععتسسمي لامعلا

 لك ع نيبرصملا ءامدق اهامعتسا ىتلا ةقيرطلا امأ

 الوأ ةيسيئرلا ل * تناكف تيلاركلا نب ريدك

 نا ىلا “4 كلذ يدعي نيف اسألا مادختسا مث « ديلاب كسمت

 : ةباهنلا ىف اهما نع ةبولطملا ةلتكلا لصفن

 ةعاتص قرا ماسنيلا ىف امأ ليمتسست لثكلا هده تلاكو

 .. ةمخخسفلا ةدمعإلاو ليثامتلا

 : راجحالا نم ةديدع اعاونا ءامدقلان وب رصملا مدختسا دقو

 ىلا ةرهايشلا نم كتمت قدامى دحوبو ىرجلا سلا
 رجحلاو ٠ ماخرلاب هيبش بلص رجح وهو « انسا ءارو اه

 ىدرولا ىهو ةددعتللا هناولأو هعاونأب تينارجلاآو ىامرلا

 رمرملا اضنأ نومدختسا اآولاكو ٠ دوبسسالاو ىباجتسلاو

 رداحلا امآ .٠ ةرامعلا لس نم ركل موسع 0 صخالابو

 000 ٌْق ةذوحوم 5-5 ةميدقلا ةكلمملا ف دياعلا 5

 هلع علق ل دب ا نان هنا الا + هتامارملا ءانبل مالا

 ماكل ةدقعم ةقيقد ةيباسح ؛تايلمع ءارجا نبم ب لتتكلا

 .: اهل موزل ال راجحتا عطقنت ال ىتح ؛ ةبولطلا راجحالا مجح

 لتكلا هذه لقن ءامدقلا نويرصملا عاطتسا فيك نكل
 ف اهتيضشنو مانيلا عضاوم ىلا زجاحللا نم ةلئاهلا ةيرجحلا

 ؟ ,, ةقدلا هذه لثمب اهنكاما

 يب ل4 ب



 نوعرف  ىباتك ىف ليصفتلاب عوضولا اذه تجلاع دقل
 .. زاجياب انه هل ملآأس اذهلو « دوقفملا

 ف لامعلا .تحيتا ىتلا ةديحولا ةيكيناكبملا لئاسولا تناك

 اواوكب مل مهئكلو .. نيفلدلاو ةعفارلا ىه ةنعارفلا دهع

 ىلا لتكلا عفر لهسلا نم نكي مل مث نمو « ةركبلا نوفرعب
 .. اهنكاما ىف قفرب اهلازنا مث .ىلعأ

 قيرطلا قوف ةيبشخ تاقالز ىلع رجت رجحلا لثك هتناكو
 عيض وت ىلوالا ةقبطلا تم اكو « ١اتامارهألا ىلا ىدؤملا ىرسحلا

 لامعلا أيهتب ةقرطلا هذه ةيبوسنت دعبو « ربكبلا رخصلا قوق
 نم لوالأ ءزجلا .ةمقىلا ىدؤي اجردم نؤلسيف ةيلاتلا ةاحرملل

 ىف اهنوتش ١ مث 2 ةمقلا هذه ىلا راجحالا نوبذجيو « مرهلا

 لامعلا 0 ةلحرملا هذه ىف لمعلا ءانثاو .. ىئاهنلا اهئاكم

 ةيواز نال آةرظن © ى لعأ ىلأو دعبأ ةفاسم ىلا. جردملا دم ىف

 ىف بسسلا نا ابلجلا دقتعلو 0 ةتباث لظت 0 ليملا

 تيبشت ىف ةيغرلان كب مل لتكلا نيب نيب ةدوجوملا طالما ةقبط عفر

 مل هنال امئاو (كلذل ىفك هدحو اهنزو نال) « اهنكامأ ىف لتكلا
 0 دحختتست نأ نكمب ىرخا ةقيرط كانه نكت
 شرف ىلع حيست نا الا » ( اهلا راوحب اهتيمثتو نائطا ةدع

 ىق بيسسلا وه اذه نأ نظأو « حجرللا للبملا طالملا نم
 لكشب راجحإلا ا ةموعل نم ظحألا امو طالملا لامعتسا
 ٠ ىداع ريغ

 "0-2 ايطنمعا دياعملا

 ددع مادختساو © قيقد طيطخت ةيامع اهلك ةيلمعلا هتم'اك
 ىدبالا ريفوتو ةطيسبسلا ةيكيناكيملا «"تادعاسملا نم ليلق
 هع ةرثكب ةلماعلا

 نتي راو تت



 تايلمع عيمج ىف ايسيئر ارود ىرهنلا لقنلا بعل دقلو .
 ردانلا نم ناك آذهلو 6(« ءامدقلا نوي رصملأ اهارجا ىتلا ءانملا 1

 تيعل «براوقلا نا ايار دقلو « هلك اهلوطب دالبلا دحب ليثلا
 عنصتبراوقلاهذه تناكو « ةئعارفلا ةايح ىف ادج اماه ارود
 ىف » امدق ١ا/؟ اهضعب لوط غلب دقل ىتح « ةفلتخم ماجحا ىف
 نيباحالا ضعب ىف انط 56. هتلومحو « « ةثلاثلا ةرسالا رصع

 ؛ةصاخلاتوخيلاو عانلا لقت ةينواوتو. ةينفالا لقا: تراوكو
 نكت مل هنزل أآرظن ةميظع ةقدب عئصت ءبراوقلا هذه تاكو

 « ةضدرعلا بشضشخلا حاولا :اهنم دخؤت راجشأ رصم ىق دجوت

 ةذوخأملا ةقيسضلا حاولالا نومدختسا نوراجتنلا ناك اذهلو

 ف ىرصملا «بشخلا دراوم مها تناكو ٠ ةيرصملا راحشالا نم

 .ناتريخالاو «ورسلاو نزرالاو زيمحلاو قينلا راجشأ نيحلاكلذ

 1 ء محال .ق ؟... ماع لبق جراخلا نم اتدروتسا اهنم

 ةدانعلا 6 ةعاربلا 0 أدح نوي رصملا نوراحجنلا غلب دعلو

 ىضفم ىتلا عنصلا ةقيقد :ثاثالا عطقو براوقلا هذه هب دهشت
 0 ةظفتحم تلاز امو ماع فالك ةثالث نم رثكا اهيلع
 . مايا ذنم هتعنص اهنأكو
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 لاوط ةئماهلا !تاعانسصلا نم تناكف جيسنلا ةعانص اما
 نم فولالا تاثم اهيف مدختست تنآك اذهلو « رصم خيرات
 ., ةلمابسسلا ىشالا

 : نامريا لاق كلذ ىفو

 عاونا لمحا دادعال مهدهج ىراصق نولذس لامعلا ناك »

1 
 بارما م



 كلذ ىلع لادا نأ 0 2 ةعاتسصلا ةلسم ق لامكلا 5 ةبقترم
 نيبرصلا اصلع ءاسظع ناك ىتلا ءامضيبلا بايثلا ىلا ةراشالاب
 ءارجا ةيؤد كا تلعج ةجرد ا كلو اهتودترب

 تاحوسنملا لداطب ةجرد اهتموعنو اتمانم تح ,ناتكلا

 « .. نآلا اهمتصن ىتلا ةبريرحلا

 تناك اذهلو © نيحلا كلذىف عبطلاب افورعم نكي مل نطقلا نا

 نوب رصملا فرع دقو ٠ ناتكلا ىلع ةروصقم حييسنلا ةعانص

 ناوا ىف هنولغب !وناكو ©« ادج ةركيم دوهع لنم ناتكلا ةعارز

 رباسقم ىلع ةشوقنملا موسرلا ىف اهروص تدجو ادح ةريبك
 لئدعيو ٠. ةيحراخلا ةرشقلا نم صلختلل ىطع سولا ةكلمملا

 .٠ ةهحبيس لبق تابافنلا نم هنولصقيو ناتكلا نوفظني

 دولح جاالع ّى اضنا نيعراب ءامدقلا نوبرصملا ناكو

 ( ةليمحلا تاناويحلا دولج نوامعت سس اوناكو .. تاناويحلا
 بعجلاو عوردلاو دعاقلا ةيطغا ةعانص ُّق « ةطقنلأ صخاالابو

 .. ةصاخ ةميق رمنلا دلحل ناك هنأ ودسو

 مبايث ءارش نوعيطتمس نيذلا مه طقف ءايرثالا ناك دقل

 تاناويحلا دولج وا ةنشخلا تاجوسنملا نم مهبايث ةعانصب



 رشاعلا لصفلا
 رس بسلا 3 بطلا

 نواخخو نيوولا" لونلا قاوألا :اظنرارو ناد ووهتس هده تنبت
 لرتملانكلو + ىرخا ةرم ريبكلا لزتلا ىلا دوعت ءالوأ .ضئاهو
 .انناهذأبةقلاع هاركذ تلازام ىذلا وجلا كلذ نع فاتخ مويلأ

 نم ثعلت تناك ىلا ىقيسسوملا ' «تامعن نآلا عسسل نحشف

 دق 6« هابيهر تمص لزنملا ىلع ميخب امتاو © ميرحلا حانج

 ءالوأ ندد اهو .. عوده مهلامعا ءادا ىلا مدخلا فرصنتا

 هتمسنرا دقو هتحوز عم ءانفلا ىف ودغيو حورب ريامخر ىرن
 ريزولا ةنبا « هترفون نال كلذ < ىسالا تامالع امهيهحو ىلع

 ٠ ىمحلاب ةضيرم؛ ىزبكلا
 8 امهتنبا عدخم ىلا نالخدب امهو نيدلآولا عبشتن انعد

 اسهفمو تااباك رات * ةرسالا دارفا نم اددع ةفرغلاب نأ
 4 ( ةرم رخآ امهانيأر نا دعب احورن دقف ( ىح ولمس اهحوز

 مهو .. هتجوزو بلوس ل رسفختم ريكألا ريامخر نباو
 هجو نأ .. ؛ترفوت هقوف دقرن شارف نم ةبرقم ىلع نوققي
 عي فرت ىه اهو . قرعلاب للبم عمال نقتحم ةضبرملا

 رخآو نيح لك نيبو ٠٠ هراتت مث « اهتهبج ىلع اهعضتل اهدب
 ؛ مغمغتو فنعب ليحللا اهمسح زتهب

 ! .,. ةدورس رعشأ .. ةدورس رعشأ .

 هنكلو 6 ةهوكدعاسسم ةعمو طالبلا بيبط فقو اهنم ءبرعلابو

 عضو ةريغص ةدضنم قوف ليمي امناو « ترفون ىلا رظني.ال
 .ريقاقعلاب ةءولمم ةريغص قيراباو دوقعم لبحو هباحح اهقوف
 ( لبحلاو باجحلا قون ةيرحس تاكرح ىتأي بيبطلا ذخاو
 هيدعاسم دحا ناك املي « ةعرسب دبواعتلا ىدحأ ددرب وهو

 بمب د



 ءادر ىلع هتشو !باحتحلا بيبطلا: لخا ليلق دعبو ؛ هيلع درب

 2 اهنتهح لوخ ليحلا طبر مث « امامت بلقلا قوف ةضرملا

 مدقت .. ةضب را مسج قوف هيدب تاكرح نم ديزم دصعبو

 هوعدتف هيسأرب مُهيِلا أموآو نيتماصلا ةاتفلا براقا قحعأ

 ل 355 جراخلا ىلا اعيمج

 ا اهيحر 0 ناك أذا . . ةللو
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 برقلاب ىوآرحص داو .ىقو .٠. ليم ةئامسمخ دعب ىلعو

 اآدقار ةيكلملا تابرعلا طباض ثومث اس ناك 55 هر رو نر

 ةليلق تاعاس ذطلمفق ٠. ىعولا دقاف وهو ماييخلا ىدحا ىف

 هل هبصن نيمك ىف عقو 5 ةرخؤما سرح دوق ناك امئثيبو

 نم ةمخسض لتكب رمملا ودبلا دس .ذآ قيض رمم ىف ودعلا

 نؤرمسسي اوناكو هلاحرو تومنس ىلع اوضقنا مث . رخبصلا

 تابرعلا تناك املو .. لاشقلل تا

 كانششالاو أهنم لوزنلا ىلآ دونجلا رطضأا ةروانملا نع ةزحاف

 ىلبأ ةشئاب ةكرعم «تلاكو ., هحول أهحو لاتعفلا ىف ودبلا عم

 ءاكذلاو ةعاجسشلا بورض نم ىدياو ءالبلا نسحا اهبق نومائيك

 1 .. افصولا نع لحب ام

 نم هتبتر فرعو تومئسل ودعلا هبلنت ةكرعملا ةنادب دنع

 دقو .. هيلع هموجه زكري نأ ررقف . هملع لماحو هبوث

 دنع ترياطت ىتلآ ماهسلا تارشعب هتبرع قئاسو وه بييصا
 .. ةبرعلا تبلقناو ناداوجلا لتق امك... ودسسعلا موجه
 مدلأ ناك امئيب ه:.'ودعلا ةامرب اطوحم هسغ تثتوملس كدحوو

 ثومئس ناكو ه6 هيلع ىمعل داك هةحو رخ نم قئبلا ىذلا

 هتوارهب هبرضبو ثلاث هيلع ضقني نا لبق نيبودب لتق دق



 طقس امك «تثتومئس طقسو ٠.. هبتذوخ «ثعمسشه ةفينع ةبرض

 هقبدص سأر قوف قلحت ةثراكلا ىأر دق ناك ىذلا نومائيك

 .. مبارحلا ةلمح نم ةعومجم هعمو هيلأ هقيرط قشقف

 م كلذ لعق نأ لشق ب هلأ إلا « ودبلا «برضل نأ عاطتساو

 مهعمو ناعجحسشلا نيبراحملا نم اليأق اددع لسرأ دق ناك

 .. ةيسيئرلا شيحلا ةلستك راملال قاوبالا ىخفان ضعب

 عمبس و 3 نيكل نم تالفاألا نوبراصحملا ءال وه عاطتسساو

 نم ةريبك ةعومجم 7 كبيعد نم قاوبالا توص نسمتحت

 در ةبيهر ةكرعم دعبو .. تابرعلا ةقرف ةدجنل ةاشملا
 نومانتيك لقن ذئدعبو . لييتق ةثام مهقلخ نيكرات ودسبلا
 صحشب ادب ىذلاءابطألا ريبك ةميخ ىلا روعشلا دقاف هقيدص
 ف وقلما ةهجو ىلعو ةرارحب نوماثيك فقو: امئيب :+.+ مباصكلا
 ةحارج ىرحجب هسيبطلا أدبو .. قلقلا تامالع كثادامضلاب
 هدو كلا جابعما ةونضناع

 حورجلا الوأ بيبطلا فظن دقف ..رحس انه نكي م
 كاح مث .. مدلا فزت فقواو .. ماهسلا نع هتمفاخت ىثلا
 هل نيب 0 داعا نا كعلو ٠و ةنائعب قرمملا محللا

 صخفف .. للشلاب ناباصم نميالا ةقاسو هعارذ نا
 رد د مدع نم دكأتو ةمحمحلاب ةدوحوملا تاجححسلا

 . خللا ىلع طغض نع جتا للشلا نأ كردا هنكلو 0

 ١ , طغضلا اذه ةلازاب رداس نأ هبباع ناو

 راوجب حمم ىلع ةعو وم .ةحارجلا تاودا تاكو

 هب كازا ١ ادا ريع أراشنم بيبطلا 0 6 ريشأنمو

 ا

 فلطظنو ٠6 دنفحتلا مدلا يا لازأا ديدش قئر قو ٠

 مع 20 مب



 ةمطق داعاو نأك امك ءاشغلا كاح مث .. ةباصللا ةحسنالا
 .. قسصللا عمجمو ةطبرالاب أديح ل اهتاكم ىلا ةمجمجلا

 ضهن قائننالا ف ىلوألا رحجتفلا عوض طويخ تادب امدنعو

 لوبطلا عرفو دايحلا ليهص ناكو .. افقاو مايطالا يمك

 0 اظن هينبعفو :تينطلا ىلا نوماتك 2 75 تتوب حل - 3

 .. نآلا امطاق ابار ىدبا نا ىتعاطتس 1: نشيل هما

 2: فدرأ مث ,.. انوملثس رسدص ىف هدب عضوو

 نم هنا الأ .. شيعت نا زئاحبلا نمق ٠٠ ميلنس هبلق نأ

 نأ بحد عا كر ولا رف

 .. شرداق ىلا هنقن نكمي ذكئدعبو . , عيباسا ةدع انه ىقس

 ةدز عضوو 0 اعدعشم قاقلا «باشلل هبيرطل 7-3 1 باو

 0 ! هل لاق هفتك ىلع
 عمتمتي دولجلا رشعم اعيمج مكلثم هناف ىنب اي قلقت ال

 008 ةكيمس ةمحميحب

 د
 نويرصملا نام دبسسقل ٠ , الك ” ٠. مهوو لايخ اذه له

 ملت ىح ١ ةقيفدلا تاحارحلا هذه لثم نورج» مامدقلا
 لدت ؛تامالع اهبو مجامجلا نم ددع ىلع رثع دقف .. رسالا
 نال ناكو 3 («ةنب رت تاحارج اهتاحص الث رجآ 41: ىلع

 . مظعلا كسامتو هتمأتلا روسكلا نال انايحا نوشيعب

 ردنا كاسر نا رثلا ءامدقلا ناوي ل3 وتعارخلا ناكو . 1

 نع ثيمسس نيودا ىدرب ةفافل يف ءاج امك ةلئامم ةقيفد
 ةئس) ةثيدحلا ةكلمملا ةبآدب ىلا اهخيرات عجري ىتلا ةحارجلا

 ب ملا



 بايتك مدقأ ربتعتو  ةفافللا هذه ىوتحتو مم ف مد 5

 نيب حواأرتت ةلاح نيعبيرأو نامثل حرش ىلع ب ملاعلا ىف ىبط

 ةبترم ىرقفلا دومعلا ةياهن ىف تاباصاو ةمجمجلا ىف تاباصأ

 هاو ةباغلل قيقد ماظنب

 بتك نم ادحاو تناك كلذ ىدربلا ةفاغل نا نذا دبإل

 نمو « ةيرصملا بطلا سرادم ىف سسردت تناك يتلا بطلا

 ةيضام ةئس 6... ىلا عجرب اهخيرات نا ققحلا

 ىتلاس ريب ةفافلك ؛ ىرخا ةيبط ىدرب فئافل كانهو

 ىتلا ىتيب هس رثسش# ةفافلو «© ةيلاسنلا .تالاحلا جلاعت

 حجرشلا ضارمإل ؛تاجالعو تافصو ىلع اهنم لصف ىوتحي
 ةركذت .١5 ىلع ىوتحت ىتلا اتسريه ةفافلو © تسالاو
 فحهحتلاب ىرخا ىدرب فئاغل اضيأ كانهو . لوصف وا ءاود
 ىلع بفئافللا هذه ضع ىوتحلو 6 نيروت قو يناطيرنلا

 افيمحبتاقن اهنا ودسو « امامت ةهباشتم نوكت داكت لوصف
 قلن ريشعل 0 رادسصم . نع

 مهماملا نأ 4 الوأ ٠ نابسنالا مسجل ءامدقلا 0 ةفرعمب

 كلذ لمأو « ميدق رخآ بعش ىا مالا قاف مسحلا 6
 © اهاوسرامب اوناك ىتلا ثثحلا طينحت تايلمع ىلا

 يس هباتك ف كلذ نع نؤسداد نراو لاق دق
 ٠ ىلن ام

 هلال سرنا هللا ةطينت ةواج تانغ بق د 0
 ةيلمع ىسرامل «تضابا .اهنال « نراقملا حيرشتلا ف تادهاشم

 ناسنالا ءاعما نيب هباسشتلا هوجو ىلع فرعتثلا طينحتلا
 حبذ نبم اهنع ءعىت لك نوف رعب أوناك ىتلا تاناويحلا ماعمأو

 مس ملال ب



 ةيحبضتلإ وأ ماعطلا ضارغال ءأ وس اهنوطي قشو «تاناويحلا

 زومرلا فلتخم نا ركذلا قحت_ست ىتلا قئابقحلا نمو
 ءاضعالا صختالابو 6 مسجلا نم ءازجأ لثمت ىتلا ةيفيلغو ريهلا

 ةيبدثلا «تاناويحلا ءاضعال روص عيئىاولا ىف ىه (« ةيلخادلا

 ىلعلدي كلذ 00-0 نم سيلو 5 0 تاق وولخملل ال

 ف ةيحب لا تاحلطصلا ندع لظالو ٠ 55  ناسنإلا حبرشتب

 ءامدق نا ىلع لدي امم حلطصم ٠ 5 نع ةمردقلا ةغللا

 ةفاتخمة ريبك ةعومجم ىلع فرعتلأ نوعيطتس اوناك نيب رصملا

 مبوعسسشلل رسيتي مل لكشب اهزييمتو مسجلا ءاضعأ نم
 مهتفرعم ىف ةريثك تافارف كانه تناك هنا الا « ةفرعم لقآلا

 ناو.« هبملقلا ةكرح فرعي نأ ىه بيسطلا ملع ةبادب نأ »:

 ( ' مسجلا «تاكرح نم ةكرح لكل هب ةلصتم ةيعوأ كانه

 ةسملك مهيدل «تناكو © مدلأ ةرود ىلا اونطفب مل مهنكلو

 اذهلو 5 نيبآرشلاو ةدروالاو .تالضملا ىلع ةلالدلا ةدحأو

 دقو « تالضعلا ىلع ةلالدلل ةهولمعتسا ىثلا ةملكلا تناك
 اوقلعد ملو © فطاوعلاو ءاكذلا عبلم وه بلقلا نأ اضأ اونظ

 نا اوظحال مهنأ ادع اميق ب حملا ىلع ةليثض ةيمها ىوس
 ١ ىف ةئثيعم «تالضع ىاع رثؤي خملا بيصي ىذلا ررضلا

 ةيلمعب نيلغتشملا تلعح ؛ ةبدرم اد بلقلا ةيمهأ «تغآد دقلو

 ةثحلا ىفد لبق حلا نم ةهناكم ىلأ امئاد هنوديعن طينحتلا

 ةدح ىلع اهوطنحمل ىرخالا ءاضعألا نوليزي أواك مهنا وأو

 اوجلاع اذالآ : رهاظ ببس اهل سيل ةيئطاب ضارما مههجاو

 ب م ب



 لاو امنبب 4 رحتسملاب ترون اهب 'تبيصا ىتلأ ايرالملا

 يصر نو دع 1 سالو دال د جنا

 (مطلا قبطا ايزاللابتومثس ةباضصا ةكاك ولف. اذحاو
 ترفون ىلع ةبيط ىف هليمز هقبط ىذلا جالعلا نسفن هيلع

 دوجول ضرملا نوبسني اواك مهنا ىه ةباجالا نا ودبي -
 روتعلانع اوزجع املك ضيرملا مسج لخادب ةريرش حاولا
 ىه ذئنيح بيبطلا ةمهم «تناكف © ضرملل ميضأو بيس ىلع

 لامعتساب وأ مب زعتلابوا ةدعئانملاب ءأوس ةريرشلا حورلا درط

 رثكا 3 رخسلا فلافل الصأ يقتنت هلك اعلا ريم فعلا

 ما ىفثخا رحسسلاأ نأ ل نم ناف اذهتو 6 رخسملا

 ةركفلا ىلع نالآ قلطت اننا ذا « اًنيرج الجر ريتعي بطلا ةنهم
 (« بيبطلاب ةقثلا » كلذ ىف ةيساسالا

 ”دوكتسملا ةريرتلا حورلا بطاخب بيبطلا ناك ل

 اذاف .٠ ضيرلا' عيبج تنكس“ نتلا ةريرشلا ورا اهببس
 ريد ىلا ءبيبطلا أجل 6 ىودحلا ةمودعم ذيواعتلا نأ نع نين

 ضيرملا مسج كرت.ىلع ةريرشلا حورلا ماغرال زازئمشالا رب
 ةقوحبسبسم «تارشح عالتبأ ىلع ضيرملا ماغرا وه .كلذو '

 نم ةهيرك ىرخا عاونا وا مئابهبلا ثورو © ( ةيح وا)
 هببتكلاأ تلقث دلو . ةينامنلا وأ ةيئاويحلا تارضحتسلا '

 هذه ؛برعلا وا َنامورلا وأ قيرفالا اهعضو ىتلا ةيبطلا
 الكبش ىف ترهظف 4 ابروا ىلا ةميدقلا ةبرصملا تافصولا

 ىف مولا ىتح !دوجوم لازام اهضعب نأ لب © اهدعب امو

 .. ةيبعش عدب لكش

 اراك مس



 ؛ ةميلقلا رصح اف ةيشفتم ثناث ىتلا ضارمألا ىهام

 هذديبه نع .تامولعملا نم ريثك ىلع لوصحلا عيطتسن اننا

 رباقلاناردج ىلع ةدوجوملا ىشوقنلاو موسرلا نم سشذارمالا

 دمرلا ناكو .: حاسكلاو © سنوب ضرمو «© لافطالا للش

 ةيسسبدقلا رصف ىف نييتشفتم ىديدمصلا دمرلاو ىبيصحلا

 ضارعأو ايسراجولبلا كلذكو : ةثيدحلا رصم ىق امهيسثفن

 ٠ ٠١ نائسالا '

 ق 00 نوععملأ نضاردال ءابطا ةميدغلا حل ناكو

 تافافل ىق تدجو كفو ؛« ةينطامل: ضارفالاو عاعفإلا ضارمل

 كيكه او نيتئرلا ضارما جالعل :تافصو ةييبطلا ىدرملا
 أنهتيب نمو اهتوريفو ساروا. فارما كلتخمو ةئاثلاو ةدعملاو

 ؛تافصو كاتهو .٠ بيشلا عمو رعشلا طقاست عم «هثافصو

 طامصنللا ضارمأو نيبارشلا ؛باهتلاو مزئامورلت

 ميرشتلاىف براختل وا مبدقلا ىرصملا بطلا“ نع انذخا دقل
 تداعب رئابجلا لامعتسا ةيغيكو ةلديصلاو ةحارجلاو

 . تادمكلاو

 جالملا ىف ءامدقلا نويرصملا اوشا ةيبط داوم كانهو
 اك ىبطلا لاجلا ىف اذه انموي ىتح لمعتست تلازامو

 . لاحطلاو ديكلاو ةدارلاو ةعلاو مدلا ةيناويحلا موحشلا
 تنينسلا ف الآرورمب بتتبثآ ىتلاداوملا هذهنآ حضاولانم 0

 فص وتس ضرمألا نم ةنينف عاونا جالع ,ىف ريبكلا .اهحاجن

 دمتساىملعلا بطلا نأ نيف كلذ ينمو : ضارمالا هذيل امئاد

 ٠ صحسلا نم ايجي ردت

 محا األ ادخل



 رشع ىداحلا لصفلا

 ءارشلاو عيبلا

 ليوطقيرط ف مايالا دحآا رهظ دعب ناريس ناصخش ناك
 ناكو( ةبيط ءانيم امهتهجوو سانلاب محدزمو هبارتلاب ءولمم
 كسمي« نيبكنلا ضيرع « ةماقلا ليوط ايبون الجر امهدحا
 حارو .٠ لاعفنالا تامالع ههجو ىأع ودبت ريغص مالغ ديب

 ىدؤي درق هعمو الجر ىأر نا دعب ثيرتلا ىلع هثحبو ىبونلا
 ةاتف .تحار امنيب « نكامالا دحأ ىف ةسرفلا تاكرحلا ضعب

 نوقفصي لاجر نم ةقلح اهب تطاحا دقو رخآ ناكم ىف صقرت
 رظانم كانه تاكو 0 ضرالا ىلع ءاصف رفلاآ نوسلاح مهو

 ليوط هقيفر نكلو « مالغلا مامتهاب ترئاتسا ةريثك ىرخا

 اذه ناك .. مالغلا ةعواطم ىاع ورحت نكي مل هنال ارايس

 ناكف هقيفر امأ ( ريامخر ريزولا نبا روط اس رب وه مالغلا

 ةلياقم ريزولا هالوم هنم هبلط نيمأ مداخ وهو « لزنملا :باوب

 . هيلع جرفتا قوسلا ىلا هعم .باهذلاب ىبونلا علتقا

 نيتريبك نيتنيفس ةدهاشم افقو ىسرملا ىلا الصو-امدنعو
 («' تاعاسس ةدع ذنم لامشلا ينم انتاصو حمقلاب نيتلمحم

 نوقاريةبتكلا نءطج امني « امهغب رفتت قف نيكمهتم لامعلا ناكو

 نا ضورفملا ناكو ؛ ةلوجالا ددع نولجسيو غعيرفتلا ةيلمع
 نا عقاولا نكلو « نومآ دبعم نزاخم ىلا حمقلا اذه بهذي

 اوناك نيذلا ةعابلا عم ةظحللا كلذ ىف شقانتب مهضعب ناك
 مهلا بسس مهمامأو ءانيملا فيصر ىلع ءاصف رقلا نوساحب

 الأ هن



 دهعلا كلذ ىف نايرجب اناك ءارشلاو عيبلا نال كلذ « مهقيراباو

 5 ةضئاقملا ةقب رطب

 اآذهى عفداو )ب عمجلا طسو هدشرم قيقا اس 8 مبذحو

 كمسلا ةعاب دحاب رمف « ىرخا ةرم كاذ ىف مث « ةرم هاجتالا

 برقلابو“ رعسلا ىف هلداجتت «تحار ةأرمآ همامأ ساجت تناكو

 اكعك ضرعب رجا عئاب حار امئيب ؛ تاناهد رجات سلج هنم

 م ل ا ا ل

 هل لاقف .٠ ضرعلا ضفر عئابلا نكلو ؛ ةقاب 01
 « عئابلا لبقو .. « اضيآ (لدتصلا) اذنه لخ نذا » لجحرلا

 ةقفصلا تمربأ كلذبو

 نوج رفتيو مهئفس قوفنوفقي هوجولا رمس نوحالملا ناكو

 حلبلا نم تايمكب نوقليو مانيملا فيصر دنع ىرجيام ىلع
 فيصرلا ىلع تافقاو تاريغص تايتفل

 نما نور حلاو نيعئابلا نم 2 فدفلا اذنه نيب نك مل

 لاح رءامظع ىتح ؛ ةضئاقما ةقيرطب ىق رحت تناك تاقفصلاو

 ناكو 0 مهتالماعم ف ةقيرطلا سفن 3 نومدختس ناك ةلودلا

 ىتلا عايضلا ىف ريبكلا م ىأع نولصحب نيفظوملا رابك .

 كلاملا ناك ىذلا كلم نع ةياين اهتوريدب ىتلا وأ اهثوكلمب

 ةئادب اهنا 1ذل ودير فق ةثررطلا هذه نا عمو . ةلودلاىف ربكألا
 كاسترا ىأ مهل اببسسل وأ نيبرصملا عامدق قياضت مل اهنأ هللا

 ؛تابترلانوعف ديو فاوسالا نوميقب اوناك اذهلو « .تالماعملا َْى

 لداشت نأ ريقل هنا رضلا نويجنو (ةدئافلا) ) حبرلاب نوضرشو

 علسلا ميق تناك ُ ”ىرخالا ةصانلا نمد 4 دوعن نا مهيدبأ

 ةتبان علق ىذ كرتشم رابغمب ساقت

 نم ابلول ريباعملا هده ككلا ناك ةثيدحلا ةكلمملا رصع ىفف

 رايعملا اذه ةميق ١تدطوت دقو ؛ (نتوب) همسا ىبساحن كلس

 مس اة[ ب



 3 1 تناك ةيساحتلا بناوللا نأ ىنعبال كلذ 7 الآ
 تافالسخلا مسسجعل انايحا تايعتسا فق «تناك نأو قاوسإلا

 . ميقلا ريدقت ىف ةطيسبلا

 ميق اهيف تددح ةمئاق بئارضلا ؛تاطأس تعضو دقو

 داش رتسالل نومآ دبعم مداخل اهتطعاو« نتويلابعلسلا فلتخم

 . ةنزجلا ميق ريدقت ىف اهب
 (نبد) ىه ميقلا ريدقتل ىرخآ ةبرصم ةدحو كانه تناكو

 نم .ةرتف ءاضفنا) دعب نيس هنأ الا « (ةقلح) ىلصأالا اهانعمو

 نزو كتدحت وأ نييعت وه رايعملا آذه نم ضرغلا نآ نمرزلا.

 0 . ةعاسبلا

 ةميدقلا رصم ىف قاطنلا ةقيض ةيلخادلا ةراجتلا تناك
 ىفكت تناك ةيريدم لك نا كلذ © لظيسبف كلذ كبس اما:
 ءاهولارخ ب رتيك وأ ةكلم ةفجض لآ ىف اهيل اهنسبا
 ناكو . عاتنصلآ نم مهريغو اهراحتو اهروخ وعناصو
 كانهم نكت مل اذهلو « هنولكأب ىذلا ماعطلا نوحتنل نوحالفلا

 ةماكل اهدذه نم هةمهفنت ىذلا ىنعملاب راجتلا دوحو ىلا ةحاح ةمث

 نأدبسيم وه ةدعاقلا هذه نم ديحولا ءانتتسالا ناكو

 رصمة راجت تطشن ةفلتخم تاقوا ىفف ٠ ةيحراخلا ةراحبتلا

 دزالا عمو 4 001 .ايروسو ةيونلاك اهتاراح 3 ةيجراخلا

 اا «تاب ةلودو ناعببا ررح عم ةيحراخلا ةراحتلا

 هو اهوزغ ليحتسلا نم ناك ىتلا ةيئانلا لودلا نم امهو -

 رع تلم قا دوملار 3 وقل نورمان رع مطيرت
 نويرصملاناك « رخال نيح :نمف . اهلبق امبرو « ةميدقلا ةكلملا

 مسمع,



 ةيزجلا عفد ىلع اهلها نومفغريو دالبلا هذه نوزفب ءامدقلا
 ةصاخ ةفصب ةرشع ةنماثلا ةرسالا كوآم طاش علب كدكو

 جاسعلاو س ونئبآلا عاج ةبونلا نمو ٠ ةقطنملا هذه ق هدشأ

 صضسو ( جوارملا هعانصل ( ماعنلا شلرو ةمدركلا راجحالاو

 .٠ ففارزلاو دوسالاو ةدرقلاو ماعنلا

 نزاخم ىلا بهذت تناكو « ةيسيئرلا مئانغلا تناك كلت
 نمش 6 ىرخالا لودلل ةيسسنلاب امأ ء نومآ ةنهك وأ نوعرف

 تنلكف .٠ ىراجت لدايت رصم نيبو اهنيب ناك هينأ حضاولا

 ادكأتم دحا نكي مل ىتلا ةلوهجملا «تناب ضرا» « الثم كانه

 ةدوحوم ' اهنا آولاق لق بائكلا نضبعل ناك نآو اهعقوم نم امامث

 الوبق فداص يذلا ىارلا نا الا ؛ ىبرغلا دنهلا لحاس ىلع
 رخبلا هبونج ةيقيرفا لحاس ىاع ةدوحوم اهنا وه اماع
 ايلاح لاموصلا اهلغشي ىتلا ةقطنملا ىف رمحالا

 ةميظعلا ةكلمملا دهع ىف ءيشنا ىذلا حلبلا رد ىف دحوب
 تدغعاةلوح لهذم ليمصفت نيس روهشم مسر توسشتح

 اذه نامربا فصو دقو « ةكلإ| نم هيجوتب ( هتناب ) وزغل

 : لاقف ةقدب مسرلا

 ررقتىذلا ٌلوطسالا دشتحا رمحالا رحبلا ىلع مانيم ىف »
 , ةيئانلا دالبلا كلت ىلا ةلالحلا ةيحاص دوئح هب بهذب نأ

 ىلوتبو امدق 10 لوطسالا اذه ىف ةئيفس لك لوط ناكو
 اهيمئاح ىلع زربت ةلئاه ةعرشا اهلو « احالم نوللث اهرييست

 ىلا لقنت ةمخضلا نملا ةيعؤا 'ناكو .. نيرييبك نيحانحتك
 ىكل «تناب ةهلا نوتاها» ةهلالل ةحيبذ هلل رحبأ أامئيب ٠ نفسلا

 نوحاللا 0 ةعرشالا ربل 3 ٠ 00 احبر 0

 ةلحرلاتادب كلذنو ءاملا ةحفص قون 18 نغسسلا تادو
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 (تناب) ةسدقما ضرالا ىلا ةليمجلا
 لوسضمو نيبي رخآ مسر دجوي مسرلا اذه بناج ىلاو

 ةريصق ةدمعأ ىلع ةديشم ةريقح ةيئادب خاوكأ رظنم ةلمحلا

 اناصمق نودترب تناب لاجر ناكو . مهزازئمشاو نيئيدمتملا
 ىذلا طمنلا ىلع رعسش لئادجو ةبيده ىحل مهلو ةريصق

 ماعفلا نم نثكأ فنم ىأ وفوخ دهع ىف مهروص هب تمسو
 نومدقتب . تناب , لاجر كخا © ربلا ىلا نوي رضملا كطيط امدلعو

 ةتجوز تناك ىذلا مهميعز مهسار ىلعو عوضخ ىف مهوح
 ١ : ليغلا ضره نع ىئاعت ةناذبلا ةيهانتم

 نؤبهذدنونويجن نويرصملا ناك .: ةراجتلا ةيلمع تادبو

 عينيقجو ةرطعلا باتتخالاو نومآ دالب ىف ضيبالا بهذلاو
 مهدالؤأو ءاقالاو ةدرقلاو :بالكلاو نويعلا "تاغبص عاونا

 نفرلا ةباذب ذنم كلك تمدق نا قبس غل ىرخآ ءايستاؤ
 مثنمو « اهجاتناي تناب ترهتشا ةعلس مهآ روخبلا ناكو

 امناؤ © بنسحف هنم اسادكا مهغم اوذخأت مل نييرصملا نأف
 رصم ىف اهتعارز ةداعال هراجشا نف اددع اضيا مهعم اوذخا

 نانرصملاعضو ؟ كلذ لباقم ىف ( هتناب ) ىلاها ذخا.اذانف
 اوحارو اهب ىلاهالا طاخحأو 4 ءىطاشلا " ىلع ةريسك ةدضنم م

 ( ةجهب دوفقع : مهعم :بتاجالا اهبآح ىتلا علسلا نولمأتي
 ..ةهكاف'. ذيبل , ةعج . ربخ « لاتقلل سوٌُؤف « رحانخ

 لقا اهعؤمجم ىف ودبت تناك اهنكلو . ةيرصملا علسلا عيمجؤ '
 :. اهلباقم .تذخا ىتلا علسلا نم ةميق

 تنركو نييرصملا نيب ةيراجت :تاقالع كانه تناك هنأ انلق

 ةحلسالا هفئاص ناك اذهلو 8 ايروسو مظعالا رخبلا رزرخحو

 تاكو تع



 مهتاعوئعم عيبل لودلا هذه ىلا نورفاسي
 ةقيرطب ايروس نم اهدروتسن رصم تناك ىتلا علسلا نمو 0

 تالالاو ةحلسالاو تابرعلاو نفسلا لباقم حمقلا 6 ةضئاقملا

 م رقبلاو ناريثلاو دايجلاو رومخلاو ةيقيسوملا
 ١ علسلا هذه نم ءىش لصب نا ردانلا نم ناك هنا الأ

 ةبهلالاو كلملانزاخم ىلا بهذب همظعم ناك ذآ ©« هبعشلا ةئماع
 ةليبسو ةنا نوكلمي اونوك مل نيب رصملا لامعلا نال ارظنو

 مهتداس ىلع يلك ادامتعا نودمتعل أوناك مهناق ماعطلا عارشل

 : :فاقكلا نلغ لوضحلا قف
 تلئاقبطلا ىذا ىلا ءامظعلا ةداسسلا نم ,. عيمجلا ناكو

 تناك كيك لءاسسي مهضعب لعلو © ةظهاب بئارغ نوعفدب
 ؟ دعنلل ماظن دوبجحو مدع مغرب سانلا نم ىبحت ءبئارضلا

 نيعرازلاو نيحالفلا نم بئارضلا ةيايجح ةّقرطنأ عقاولاو

 ةيببصح ةلودلل اومدقب نأ هيلا نا < ايبا ةلهس تنك

 مهتيشام نم ةئيعم ةصحو مهيضأرا اهلغت ىتلا ليصاحملا نم

 ٠ مهتانبو مهؤاسن اهلزغت ىتلا بايثلاو

 ؟ بلئارضلا نوردقب نوفظوملاو ةبتكلا ناك فيك نكل

 ةلودلاىا « كلملل هئارثو هتطلسب نيدب ريبكلا فظوملا ناك
 ريبكلا ففظوملا ناك « هل امي ركتو اريدقتو هتامدخ لباقم ىفف

 0 رخآف براقو 3 ةقينا را + ةليمخ داو ىلع لصحي

 مسيسأل لدا تاكلتمملا هذه ثلكو : . :بايشلاو روهخلاو
 بئارضلا ردقب بئاآرضلا ريدقت لجر ناك مث نيمو ٠ فلولا |

 الا ل ل ولا ا ا اي

 هب فودح قودي .نكلو فاحجالا رثكو ىوكشلا هتمش

 ع

 تاق



 رشع ىناثلا لصفلا

 رصعه نوعرف

 دمعم وهب ىف نفقب تاريغصلا تايتفلا نم ةعامج تناك
 ئادتت ةدفحلا ةرامتسلا ءادونسلا نهروفش هعيااكو 4

 ةفافشلا هيسش نهبايث هتلدت امنيب « ةيراعلا نهفاتكا قوف
 . ابيرقت نهمادقأ عباصا ىلا ىوقملا ناتكلا نم ةعونصملا

 ةرابع ىهو « ارتسباس » لا ةليمحلا نهيدبأ ىف نامح دقو
 تره !ذاف « بشخلا نم ضبقم ىف ةقاعم ةيندعم صارقا نع

 تايتفلا عال وه تناكو 5 ةراس ريغ ةيلاع ءاضوض تن ادحأ

 تربسفو نهتميعز نهسار ىلعو عر  نومأ دبعم «تانهاك
 . اهضرم نم «تلبا ىتلا

 اهلنكمب تقو ىف تيفش اهنال ةرورسم رسزولا ةنبا تناك

 ةبيط تناك دقف « ةديعسلا ةيسانملا هذه ىف كارتشالا نم
 بوسغنحجلا كلمو (« رفخنم » ثلاثلا سمتحت ةدوعب لفتحت

 سمالابف . ةريخالاهتاوزغ دعب ارفاظ نوما هبيبحو لامشلاو
 « ةبيط لخدي وهو رفاظلا نوعرف شيج ترفو' تبقار
 تانهاكلا نماه ريف 2 نوما ع لخادب رافتنت مولا ىهاهو

 فق فوشكسملا يح راخُتلا ءانفلا قو .٠ نيبارقلاو حئابذلا

 راظننا ق ءاضيسلآ مهتن درأب مهبتأ رم فالثتحا ىلع ةئهكلا

 ىلا ىدّؤملا ىلخادلا ءانفلا وه آذه ناك .. نوعرف لوصو

 عيب نكن ملو « هلالا لكيه فلخ دجوي ىذلا دمعلا وهبلا
 تاحاس كانه تناك نأآو ©« لكيهلا اذه لوخدب ةنهكلا رفل

 هذه تناكو . ةلئاه ليئامتو ةدمعا" اهب طيحت ئرخا
 نمو تاقبطلا فلتخم نم بعشلا دارفاب. ةظتكم تاحاسلا



 ىف ضشيرع رمم كرت دقو ؛ هلاجرو نشيحلا طاض

 ديصملاىلا هتمدوقفارمو كلما نخفوا ةيسسيئرلاأ ةحاسلا بلق

 ىرصملا شيحلا دونح نم ف وفص (تفقو 4 جراخلا قو

 6 ةببدملا مهتاذوخو مهعوردو مهبأرحو عارمسلا مهط وتحوي

 تاك ىتلا بعشلاريهامح تفقو فوفصلا هذه فراك نمو

 8 ناذإلا مصق هتأوصاب ملكتن

 ةيحا عيمجلا تفلتف .. ةلئاه ةحيص تعفترا ةأجفو
 ةحفص ىلع ىداهتي اليقم ىرهنلا كلملا بكوم اوأرف زهنلا

 ةريبكلا ,براوقلا نم ددع نم افلّؤم هبكوملا ناكو .. ءاملا
 . .ةيرهنلا ةطرشلاو ىكللا سرحلاو طالبلا ىفظومب ةظتكملا
 هيهرب ىذلا لطبلاو « ريكالا يزافلا ؛« رفختم .ناف بحع الو

 0 حئابذلا مدقيل ىرجخا هرم مداق 4 رصف ءادعا عيمج

 . ةهلالا كلمل اهبهيس ةريثك ةيبرح' مئانغ هعمو نوما
 58 0 سيتحول مكح نم نيعبرالاو ىناثلا ماعلا وه !ذه

 نم ةرتفلا هذه لالخ ةوزغ ةرشع عبسس نوعرف ماق دقو
 ل وا ا را ناكو 6« همكح

 نوعرفلءالولاب نيدت اقرش تارفلا ىلاابونج ةبونلا نم لودلا
 هنمدعتر ت ةرواحملا ىرخالا لودلا كولم صئارف تمالك امتيب

 « سماهتلا نع نيفظوملا رابك فك ةيلخادلا ةحاسلا ىفو
 ) ةياح 0( جلمدب بعت ريامخر حادو ِ نيتماص اوفقوو

 باحمتمأ تئاقلا «ثمل امئيب 6م همارذ لوح ريغص ىصهذ

 راعتسملا اهرعشا .تالصخ ترفونتعفدو هسار قوف .هتذوخ
 ةطلتخم قاويالا تاوصأ تعفترا كيعت نمو ه٠ ,عارولا يلا

 * ددرن' تناك ىنلا ريهامجلا ريث رد

 «ةحصلا :ءاخرلا 3 ةايحلأ ... ةحصلا ! ماخ رلأ ! ةايحلا»

 6 ةريبكلا ةئزئوربلا تاباوبلا ىلا" :ةنهكلا نويع تعلطتو'



 تالجعقعق رقو ؛ دايح رفاوح «توصو ؛ مادقا عقو اوعمسو

 ةيجراخلا ةحاسلا ىلا لخدي هيكوملا نأ اوكردأف . «تابك

 نوعرف مامأ نيعكار فولالا دشتحا ثيح

 | : «تارابع ءاضقلا ددرو

 يو »+ ةايحلا٠ ,.ةحصلا ا 0 ا ةايحلأ 0(

 ءافيبلا 90 ةنهكلا ماجف 0 0 بكرلا نا

 ا ! ةمارصلا تامالع مههوجو ىلع تدب دقو 0
 6 ماعتلا سشير نم ةعونصملا ةريكلا مهحوارمب حوارملا ةلمح

 رع انا اهلمحت ةيبهذلا سشوعنلاب ةالحم ةفحم مهتارو 0

 نوعرف اهقوف .سسلجو اليبن

 نيفظوملا رابكو ةئهكلا ادع اميف عيمجلا دجس. وتلا ىفو
 نهسار ىلصعو ءطبب اتاليحنلا تانهاكلا تمدقت انهو

 تاذو نيميلا هثاذ « ارتسساس » ءلأ نكرحب نهو ترفون
 : نددربو لامتثلا

 ارصتنم داع ىذلا كلذ ليلج وه مك

 نيطسلف مارمأب لكي هلعج نومآ نال
 . : نيلئاق قيمع هتوصن ةنهكلا نهيلع درف
 ديع ىف نومأ لزنم اسعشو ء٠ هلك بعشلا نا

 كلملآ بحي. عر ب نومأ نال
 ءىلسم هجو اذ مسجلا ليئض الجر ثلاثلا_ سمتحت ناك

 زواج دق كاذئيح ناكو" 1 ةيركسع ةيرقبع ةبا ىلع لدب ل

 ةتيسننكا لادلإو ءبرخلا ةايح نكلو « ركع نع نيعبسلا

 ل
0 
1١ 



 اههتحفل ناتللا ناتيراعلا هاعارذءتناكو . دوع ةبالصو ةنوشخ

 .بابشلا ةئيهك هتئيه تناك امك © نيتلوتفم سمشلا ةعشأ
 ىدذلاداحتالا كلذ ىلا زمرب اجحودزم اليوط اجات ىدتريب ناكو

 ناقوإ + ةنيش 16+ دقم» ىلغنلا صحو انلفلاا رص نبات

 ناتكلا نم ابوث ىدتريو © ىرخا ازومر هيدب اثلك ىف لمحب
 ايسهذ العنو ”ىوفملا ضيبألا
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 كلملا وه ناك ذا « اساسا ةيئيد نوعرف ةفيظو تناك
 ىوقلا نيبو بعشلا نيب ةطساولا ناك هنا ىإ © نهاكلا
 لامي ناكقلا يت سانا وئاضيو يحتل ىلا ةروظنملا ريغ

 ىرصعلا موهقملا نم لدتسي امم اقمع رثكا ىنعمب بعشلا

 «كلااىف دسحتتت تناك هثتيويحو هبعشلا ةحص ا « ةملكلل

 تادب امدثع ىآ « دهعلا كلذ لبق نيتسسلأ فالا ذنمف اذهلو

 بعشلا مكحب كلملا ناك ليئلاىداو قف رهدزت ةراضحلا

 اهيف بدو هآوق تروهدت !ذاق «© ةلماكتم هاوق تناك املط
 ةداسعلا هله تناكو م, هن ىحضل نا «بعشلل زاح نهولا

 هذه نأ إلا . ىرخا ةيئادب بوعش نيب اضنا ةرشتنم

 نمزلا. رورمدب «تلمها نأ «تثلل ام ةداعلأ

 ناك هنكلو ءامدقلا نيبرصملل ةسسنلاب ارشب كلم نكي ملأ

 نودقتعي!وناك مهنافاذهلو .. هسسفنعر نوما نبا .. اهلا
 هنا ىأ 0 نوما هيبأ ىلا مضند هنكلو تومي : كلل نأ

 « هقفأ ىلا ئاطنب »

 0 ,ةهلا ا مهلا نوق دصي ةودمفلا ةنعارفلا 0 لف

 ا ةنعارفلا ناك ىتتلا ةقلطلا ةطالا :رثأت

 اة مس



 ًالينفك ناك هلك اذه ناب نمّويل ةبوق ةينيد ةلاه نم مهب طيحب

 . ةهلا نع ةهلأ مهنأ نودقتعي 00 لعجي نأي

 لايعأإلا نم نيعم 0 ءادال ةددحم هتايح نم ةعاس لك

 لاجم هل كرتي ال ثيحب ىماسلا هبصنم اهبلطتي ىتلا ةريثكلا
 علطأ حابصلا ف مونلا نم طظقيتسا اذا ناكف . ةعتملا ركذب

 يلع ادر ىلمب نأ لمتحملا نمو ©« تدرو ىتلا لئاسرلا ىلع
 دارفأ ضعبو ريبكلا نهاكلا عم كرتشي كلذ دعبو . أهضعب
 نيبارقلا ضعب ميدقتو ةدابعلا ىف ةيشاحلا

 ىلع لدي امم اددحمو اطيسسب ناك كولملا ماعط نا لاقبو
 مهتحص ىلع ةظفاحلما لفك ةيذغت ماظنل نيعضاخ اوناك مهنأ .

 3 مهبعش ةيهافر لجا نم

 ةرسالا دارفا ضعب ىسسمت تامكاحتم ىرحت تناك امدنعو

 ددعملا ىيوتاغلا عباطلا دخات“تناك تامكاحملا هذه ناف « ةكلاملا
 , ناك نوعرف نأ عفا ولاو « كلما هر ضحي نأ ريغب

 كلا وا سايدولك روطاربمالا ناك ىتلا كلت نم لقأ ةطلسب
 ىهتنت نكت مل ةتايلوئسم نأ امك « اهب ناعتمتب نماثلا قىرته

 نك © ةايحلا ف ضرالا مهحنملا ناك امكف « هاباعر رع

 ىتح مهت وم دعب مهرياقم ىلع قافنالل اضيا نضرآلا فقوي

 0 ىرخالا ةايحلا ف اوشيعب نإ مهلكمت

3 3 
 .. ديعملل ثلاثلآ سسمتحت ةرايز ىلا دعتل

 ىلع ناك ثيح ىمتعلا لكيهلا ىلا ةفحملا ولماح لخد
 سوقطلا ىدؤي نأ دج مظعالا نماكلا هرابتعاب 5 نوصعرف

 0 نومأآ مامأ ةسدغملا

 تا أ



 ,سدق!ىفىبهذلان وما لاثمتل حئابذلا مدقي نوعرف اذ وهاه

 عانق امهدحا ىدتري ةنهكلا نم نينثا نا .. دبعملاب ةعقب

 هيبشلا ثوث عانق رخآلا ىدتربو « رقصلاب هيبشلا ساروه
 لكيهلا باب حبتف ىف نوعرف نانواعب ؛ ةمكحلا هلا سيباب
 هشرو « ىبهذلا لاثمتلا ماما روخبلا قالطاو ©« سدقملا

 هراعسشو هجافن ميدقتو , ةسلدقملا ةريحسلا نم ذوخألا عاملاب

 ... همامآ ةمعطالا عنضوو هل

 ةحتف نم أرداص لكيهلا ىف دوجوملا ديح ولا عوضلا نلكو

 عي هلا لارا تنويع راك اهتم حي لكاولا تنس ن

 لكيهلا وج ىلع ةبهر ىفضيقف ديعب نم اتفاخ

 در نم ةصارتم ةليوط فوغص هتمئاك ءانثالا كلت ىفو

 تعفو املك مامسلا  نائع قشت 0 ,تافاته تناكو

 ريبأ وطاهعشتت 6 نآريثلا اهرجت ىتلا مئانغلا تابرع ىلع اهنويع

 ةبضفلاو بهذبلاب ةءولمملا قيدانصلاب ةلمحملا ريمحلا نم

 كلذ دعب ءاجو ٠ خلآ ١و روخبلا ةلوحاو ةيدركلا راجخالاو

 نم تانئم مث 6 نالرغلاو ناريثلاو ةيشاملا نم ريبك عيطق

 1 . دونحلا مهس رحب ؛ ءانسنو الاجور ماقرالا

 ةعبس ناف . بكوملا اذه ىف اونوكب ملف ىرسالا رابك امأ
 نوسسلحب اوناك ةموزهملا لودلا عارماو كولم نم ةينامث وأ

 ءامدلاب مهبايث تخطل دقو دسملل ةرواجم ةفرفب راظنتنالا 2

 مهتسارح ىلوتو 6 مهروهظفلخ مهبدنأ تقثوأو 4 تقرزمتو

 ىرسالاءالؤه مدقب نأ رقما ناك 03 . ءادشأ نوبرصم دوئنج

 . دهعلا ةميدق ةداع ىلع ابرج نومأل حئابذ

 ميظنتل رماوألا نوردصن طابضلا ذخاو هبئكوملا فق وتو

 سا].آ ب



 ٠ رفاظلا هشيح ردصتبو هتفحم بكريل كبعملا

 لخدمنم برقلاب ذلئتقو فقنت .تابرعلا قرف ىدحا تناكو

 ءالي نم هتدبا ال ميركتلا اذهب ىظحت نا ررقت نأ دعب دصملا

 نومائيكو توملنس ابمه ناباش

 ماهتلا ىف ةرارمب ركفي حارف . ههجو ىبناج دحا ىف ءاوتلابو
 ةرماغ ةداعنس رعشلا ناكف نومائيك امأ . «براحمك هلفتسسم

 قحتساف هغوبت رهظي نا عاطتسأو ةبيهر ةكرعم ضاخ هنال
 هقدص لجا نم قبيمع ىسأب نرعشل ناك هنكلو 5 ىقرتلا

 اعيرس لفحلا ىهتنش نأ ىئمتا مكل ٠ امرسشتم تومنس لاق
 عادفلا ةظحل اهنأ : نومائيك لاقف

 هيلع «تدبو ههحو تالضع «تجلتخا دقو « تومئس مغمغن

 ةيحمه ةداع كلت : قنحلا تامالع

 ملعت امك ةداع اهنكلو : دورس نومائيك هعطاقف

 اهنا .. كيبأك ملكتت كنا : لاقو هيلا توملس ىنثئاف
 كوبا لعف اذكه .. رصم ىف امئاد ةداعسلا اهنا .. ةداعبسلا
 تلا لعفت نأ بحب أاذكهو

 انب هنواعفيس نويويسسالا ناك ام وه امه نكلو ب
 ! انورسأ ول

 ؟ ةرباربلا داقنل ارذع اذه ىفك لهو

 ! رضم بحت ال كلنا ودب : لاق مث 4 نومانيك دهنتف

 عيمج سيل ؟ انه ىرجب ام لك ىلع قفاوا نا كلذ ىنعم
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 ىوتفك ىلاهأ نأ .. ىرسالا ءالللاب نودضب بااحجالا
 هاء نولعفت ال

 لا سنما نللاةناق هيلا يباع وخ ا عاب وواقع
 روت وهو © مههلال ىرسالاب نوحضب

 ىلعبثولا ىنعب هلعلو .. قمحا سيبيب ناف نذا ل
 امامت فلتخم رما وهو روثلا

 * نئعتا اكن ؟ وتلا لام عقول 2

 روثلا ةلزانم ىلع مهارسا نوبردي نيبوتفكلا نا .. معن
 اذاق ت:ىوكلا ئنرق“ ىلع اويث نأ, ىرتالا .ئلعو .« ةلحلا ف

 ءاحرا عيسيمج ع ةرهمجتملا ريهاسمجلا ىلا هأآودع ترسو

 دعرلا ففصقي ةهيبش ةرجعمز ةنيدملا تددر اذكهو 4 ةسدلملا

 نظا ++ ءعىش لك ىهتنا دفقل 3 لاقو م «تنومكس سضفتناو

 نالا ريسلا عيطتسن اننا

 ةكرب ىف نيلوتقملا ىرسالا ثنج تددمت ةدمعالا وهب ىفو
 «ارتساأس) لأ تانهاكلا اهتاليمزو “ترف ونت زهو ٠ , مدلا نم

 .٠ نومأ ةكرعم ةدوشاا كدلذدرت ْق نأدبو

 ردقابتلا عنو. يلم ةفتاجم قاب كلا لدي
 .. ةرصتلملا هتاوق ردصتو هتبرع لقتسا نأ ىلا همامأ

 م لاقو هسأر ”ةومنس نزنهو

 ! ىوتفك لثم دالب ىلا ليحرلا دوا مكل

 11 1 مم



 رشع ثلاثلا لصفلا

 ةيدبالا لزنم

 أديعب ؛ اديعب كاتنهف .. ناضيفلا هعمو فيرخلا ليمثا

 راطمالااهتذغ ىتلاقرزالا ليثلا هايم تأدب بونجلا ىلا ادح

 نم ةريبك ةورث اهعم ةلماح ىسيئرلا ىرجملا ىلا غافدنالا ىف

 م مل معامدقلا نيب رصملا نكلو .. ةشيحلا لاح ىمط

 ىهتني ناك ملاعلا نال قرزالا ليئلا نع الو ةشحلا نع اقلطم

 ةاأيحلا بهأو ©« ناضيفلا امأ « ةبونلا «هبونجح مهرطظن 2

 ىلعو « ةبيط ىفو. .. عو نم ةيده ناكف « ةيونسلا ةزجعلاو
 سيياقم)نوسردب ةنهكلا ناك ©« ىعفالاك ىوثلما رهنلا لوط

 ناك امب رهنلا ءام عافترا تايوتسم نونراقبو . « ليلا

 ةنهكلا ناك مهتارارق ىدص ىلعف « ةقباسلا ماوعالا قف هيلع

 نكس ىتلا بئارضلا رادقمو ةسقترملا ليصاحلما تنوردقب

 , اهضرف
 رهش ى ىأ « رهشا ةئثالث فنم عافترالا ىف رهنلا أدب دقل

 ىضاملا رهشلا ىف 6« لينلا ءاقوب نويرصملا لفتحاف ؛ نسطسغأ

 اما . هتورذ غلب دق ناضيفلا ناك ©« ربمتبس رهش ىف ىا

 آدييسف ةليلق عييباسأ ىدم قو ب روتكأ رهش ىف م نالا
 2 نودلا رثن ىف نوحالفلا أدسو © ضافخنالا ىف رهنلا

 ٠ ريمفوت رهش

 روهشذنمف .. ةيكلملا ةنيدملا ىلع ميخب ابيجع أاتمص نأ
 لالقلا حوقس ىلا دتمت ءارضخ 3 كانه تاك ةليلق

 1 يدك عي حلو لا

 ىتوملا ةئيدم نم ةريصف ةفاسم 7 .لزنتو « ليئلل ىقرشلا

 بتاا] 0 مع



 اوحسبصأ نب ريثك نيحالف نأ عمو و ىيرغلا ءىطابشلا ىلع

 كانه ه«تنتاكو . راثالا ىف لمعلل دنح ضعبلا ناف «© نيلطاع

 « تيثارجلا لتكب ةلمحم ىهو ناوسا نم لصت ةريبك نفس

 كنركلا دبعم ىف ىرجت عسوتلآو ءاشنالا لامعا تءاك امئيب

 0 هبامع رعب نكسلاو 3 ركبملا علا ف نالا ا

 1 ٠ ىرمحيملا

 تدرم هبتحورو رسامخر ريزولا سلج قينا هبراق فو

 ىذلا « ةيدبالا لزنم » ريامخر ةربشقم ةرايزل نابهاذ امها :

 «تول ادادعتسا ىبرغلا ىرخصلا ءىطاشلا ق هتحل ىرحت

 تابجاصا نال ؛ ىداع عع وخلا كلذ ف نحب ملو ٠ ريزولا

 ةبانعلا َْى نولعفي املتم ةيدبالا . مهلزانم دادعإ ىف ةريبك

 توملاوةريصق ةايحلا ناب مهئامدال كلذو ٠ ةيضرالا ا

 مهلزانم » دادعاب ةيانعلا دشأ نونعب اوناك اذهلو . ليوط

 ةيمهأو ءمارثل اعبت مجحلا ةيحا' نم رباقما هذه فلتختو

 كانهف . ةنيعم هتافص ىف اعيمج كرتشت اهنا الا « اهيحاص

 ىتلا قتالغالا ةمكحم ىنفدلا ةفرغ ىلا ىدؤت ةقيمع ةوجف

 ليثامتىلع ىوتحت ةفرغ كانهو . ةطنحملا ةئجلا اهيف عضوت
 وأ محتابنلا ةفرغ ةهجاوم ف ةداع خيضاوتو هدح وزو تيما

 . اهيف هحورل ماعطلا تيبملا هبراكأ مدقت ىتلا )") ةسيئكلا »

 ناك ول امك امامت تيملا لثمب ىذلا  لاثمتلا نم ضرْفلا اما
 . دسجلإ اهترداغم دعب حورلا هنكست نا وهف  هقايح ىف
 ىتلا كلتك شوقنو موسر فرغلا هذه ناردج ىطغتو
 ناكىتلا لامعالا روصت ىتلاو ةقباسلا لوصفلا ىف اهائفصو
 هتايح ىف رمتست نا ىتمش ىتلاو هتايح ءانثا اهبدؤي ثيملا

 تدل



 ةدعاسمل ةسدقم تاباتك اضيأ ناردحلا ىلعو .. ةيناثلا
 لذمت مونت و4 ناو دوا باسح ةفرغ ىف فقب امدنع تيملا

 نآ نكمب ىتلا نيبارقلا ىهو هبراقأ اهمدقي ىتلا نيبازقلا

 دؤل 0 ىلا ؛ ةنرحس ةقيرطب « لوحتت
 هحورل ةيعطالا اوفاقو ا تبيملأ داقحاأ

 نأب 2 0 4 ا ىلا 0 ٠و6 . نحو زو سزولا

 هجاوملا ردحنلا امهب آوقتراو نيحبرم نيدعقم ىلع امهولمح

 هتجوزو ريزولا رم 4« ةربقملا ىلا امهقيرط قو 57 ءيطاشلل

 ٠ ثثحلا .طينحتس نولفتشملا اهتكس ىتلا ةندملا عراوشب

 ا , نوماسولاو 6 نورافحلاو 62 تيباوتلا وعئاصو

 نيبارقلا ميدقتب مهيجأو مهم زاد نيذلا ةنيكلاو 4 تانآلا

 + ير لا فرك نفلا تفل نوم ةزوقا .سالؤلا لاو

 نورطنلاتامامح نم دماصتنةذافنلا نورطنلا ةحئار تاكو
 . ةددحم امايأ اهيف ثثحلا قرغت ىتلا

 هنأ الا ؛ امون نيعسسس قرغتسن طيتنحتلا ةيلمع تناك

 نيطئتحملا نأ م عقاولاو 0 صخراو عرسأ ةلمسو كانه هتمااك

 اهنم ةوراتخيل 0 هنالك «تبما .براقأ ىلع ْن وص رعل اونلك

 افيئاكت قرطلا ر دكا «تناكو . ةيلاملا مهتلاح عم معءالتن ام

 : ةييتالا ىه

 . ديدحلا نم طقلمب هفنا نم تيملا خم نوجرخب اوناك
 ىقاسلا ءزجتلا امأ , ةثحلا نم هلم اآاءزج نوح رخد كلذبو

 نومدختس كاذ هلو .٠ ريقاقعلا ةطساوب هلنوحر خب اوئاكق

 نوحرخ بنحلا ىف عطق ثادحأ ىف .اداح ايشح ارجح .
 داومب اهتوالمب اهرهطتو ةتحلا فيظنت دعبو .٠ هنم ءااعمالا

 ب |ءالاب



 ةحتفلاةطابخ نوديعي مث 6 روطعلا نبم اهريغو ايسساكلاو هربملا

 هبسيف ىقبت ثيح نورطنلا مامح ىف ةثحلا نوقرفي ذئدعبو
 نوح رخد ةردتغلا هذصه ءاهتنا كعلو .٠ رثكا ول اموت نيعسسم

 عسيف رلا ناتكلا نم ةطرشأب اهنتوفلو اهنوادسفتو ةثحلا

 طينحتلا ةيلمع ىهتنت كلذمو اهفصلل غمصلا نولهعتسسو

 ىلع ايسشخ اتوبات اهل اوعئصيل ةثحلا تيملا هبراقا ماآستلو

 ةريسقلا ىف اهوئفديو توباتلاف ةثحلانوعضي مث . ناسنالا مسج لكش

 ىلع ةثحلا دادعاب ىضقت تناكف صخرالا ةقيرطلا اما

 © زرالا تسرب مهنقاحم طينحتلا لامع ًالمب : ىلاتلا وحنلا

 ةبا اهب اوثدحي نا نود تيزلا اذهب اهلع ةثجلا نوألمبو
 «جرشلانم اهلوئقحب اوناك مهنكلو ( ماعمإلا اوليزب وأ عوطق

 ةئحلا نوقرغب فئدعبو . هتسرلا برست عنمل هآودسس مث
 ريخالا مويلا ىثو « اموي ال. ةدمل نورطنلاب ءولمم ضوح ىف
 اونئقح نا قسس ىذلا نزرالأا تنز حرخيف جرشلا حتف نوديعت

 اهنابوذدعب ةيلخادلاءاضعالاو ءاعمالا هعم جرختو « هب ةثحلا
 مظعلا ريغ ةثجلا نم ىقبتب الف محللا نورطنلا بذي كلذك
 اهنفدل تيملا مبراقأ ىلا ةثجلا داعت مث .٠ داجلاو

 آوناك مهنا ىهف 0 اعيمج اهصخر أ يىهو ةئااثلا ةقيرطلاو

 نورطنا!مامح- ىف اهنوق رغب ب رهظم لئاسس ةثحلا لسغ دعب ب

 اهئفدل تيما ةرسا ىلا اهنوديعب مث اموي نيعبس ةدل
 قطينحتلا ةيلمعل تؤدوريه همدق ىذلا فصولا وه اذه

 ةيديلقتتناك قرطلا هذه نكاو . داليملا لبق“ سماخلا نرقلا
 ثئح تظفح دقف © نيئسلا فالأاب كلذل رق اهلامعتساب مءىدب

 وحنلا اذه ىلع ةرشع ةنماثلا ةرسالا ءاسنو لاجر

 امهقب رطوف ردجتملا نأدعص ةتحوزو ريامخر ناك امثيبو

 تدم أ .رظك |



 0 4 0 00 مهب رم 6 ريخلا ىلإ

 ةيبشخ 0 0 لاحوإ 0 « ةئنيملا تائاهدو

 ةقالز تءابح مهرثأ قو 1 هيايثو تسبملا ىلحب ةءولمم ةليوط

 ةطنحملا عاعمألا اهب «تعضو قيرابا اهلخادب نالحر اهرحب

 ناك نمهاك راس ةقالزلا مامأو 8 ةثحلا نم هتجحرخا ىتلا

 اهسفنةثجلا نورخا ةنهك / قفار امنيب ©« قيمع توصب لترب
 براق راس ةبرعلا ءارو نمو .+ ةبرع ىلع ةعوض وم «تناكو

 نقلطب و دودعخلا نمطلب نكو :تابادنلاو هٌواق دصأو هتيملا

 5 ةعورم «تاخرص

 نيمع باغ نأ ىلا بكوملا نالمأتب هنحوزو ريزولا لظو

 نيدعقملا اولمحف مدخلا ىلا ريزولا راشأ مث 6 ايمهرصي

 لخدم ىلا ىدٌّؤلا رادحنالا ديدش رملأا قامهب اوقلطناو
 ٠ ريزولا ةرضم

 باب ىلع لطب امدق "5. هعايستا ءانف ةربقملا مامأ ناك .
 ريزولا لايقتسا ىف لامعلا ريبك ناكو © ليطتسملا ةرقملا

 هتهيحتسمال ىتح هالوم مامأ دحس امهكآر املق . 000
 ريزولا لخدي امثير مارتحاب ايناح فقوو ضهن مث 6 ضراألا

 دقف © !ركبم ناك ءتقولآ نال ارظنو . ةربقملا ىلا هتجوزو

 تسكستاو 4 لخادلا ىلا ءوضلاو سمشلا ةعشأ تذقن

 ةنيعم اياوزب ةعوضوم زئوربلا نم ايارم ىلع سمشلا ةعشا

 . تارمملا ىف ءوضلا دادزاف

 لوطالا هعلض دتمي 1 فرح لكش ىلع ةريقلا 'تناك
 رملا اذه ناكو مدق ٠ ىلع للا نطب ىف لخدلا نم

 قو 3 ٠ ملا ةياهث دنع ربك عافت ىلا لصن نأ ىلا ايجيردت

 هاما ١ 14 د



 ميبارحيم دجوي ب ةرشابم فقسلا لفساو  ةياهنلا هذه

 نيلاثمتلارظنم ناكو . نانح ىف اهعارذب اهحوز رصخ. تيرم

 . ابهيف امهيلع ىسسمسقلا

 موسرلا نونوايلامعلا ناك ةهدرلا نم ديعبلا بئاجلا ىو

 رودمرلا نوشقنب مهريغ ناك امليب نوماسرلا افي ىتلا

 تيرم «تناك امئيبو ها ملسو لك حرشت ىتلا ةيقيلقو ريهلا

 صويصنلا ع ادد حار ةصحاق نيعب اهلاثمت لمأتن

 . باتكلا اذه

 نتف لطم نقلا نيالا ىلع فورست قطب مقوي اهحو
 :تلاقوتدهنتءنوعرفل ةيزجلاآنومدقي مهو ةروهقملا بوعشلا

 ٠ نالا «تومنس نبأ بحعأ ام دش ب

 هنأ . ةربقملا نم جورخلا اهمدعتي ناكو اهجوز «باحأف

 . نالآ ايتلدلا ربعي
 لصحي نأارسص ريامخر ةدعاسمب مس عاطتسا تومئس نآإل كلذ

 نم لئالقلا ريغ اهرب مل ةيئان ةريزج ىف يفس بصنم ىلع
 نع ارحاع حبصا هنأ قلقلا طبانضلا كردأ دقف ٠ نيبرصملا

 ةاجب ىلا ىعسفم ؛ كراعلا ىف كارت رتسئالاو ةرماغملل هج عاضرل .

 ىف كانئيح ناك اذهلو « رفسملا 4 ةهبح عابشال نخفف
 رصم نأ اة :ثيح ىوتفيك ضرإ ىلا هقبيرط
 1 ةبسسئات :هآرث نل

 :اههيدمقمقوف الج ةرئدقملا نم هتحوزو رتزولا ججرخ ذاو' 1

 ٠ 'رهللا مىطابش ىلا :قيرطلا ”ىي امهب" نيطباه مدخلا امهلمخف

 ت1. ةقإ



 لمأتو ءىطاشلا ىنا ريامخر علطت « .براقلا ابكر امدنعو
 اهتيحان هسأرب ًاموأن ©« رسحلملا رهنلآ ءام اهكرت ىتلا ةمالعلا

 : 0 لاو

 حيرلا تناكو ءا-1' ةحفص قوف ءباسنب براقلا ادنو
 معيسلطتو ؛4 حبرم دعقم قوف ريزولا ىسسلجف « ءاخر

 لوقحلا ناو تيزق اع اذه ةنوعبلا 'ةوودلا نا كرذأ
 ردابسيف « اهنع عاملا نسجت امثئيح ةيناث رهظت نأ ثيلت نأ

 مادونسلا ةعقبلا لوحتت ةرتف كعبو 4 روذنلا رش نوحالفلا

 رداسبا داصحل دعوم نيحب امدنعو ,. ءارضخ ةعش ىلا

 . لوبصحلا عمجب نوحالفلا

 تاظحل هرطاخب 0 55 ريزونأ كدهنتو

 مل هئنكلو . . ةظحللا كلت ىف ودبث ةايحلا تناك

 هلا ماجا نا

 . كيج نم ةايحلا فائتتسال هحورو هتثح هيلا ىو أتم

 نائنح قى هعارذب هتجوز ىفتك طاحاو هدب دمو

 نيريزك ادالوا هتحنم .. هيلا ةايحلا تنسحا دقل : معلا 0

 ( هدالب ةمدخ ىف ىلافتو « صالخاب كلما مدخ دقف وه امأ
 1 لدملاب هئيب ىضفشو هيعش مدخبو 4 ةئامأب اهمدخب للطظيسو

 ”سفنل !ىضرلابلا مان ريتسم وهو ةريبالا هساقنا كفل ن نأ ىلا

 ب ١١١ تل



 ةيموقلا رادلا عباطمب عبط '
 نسم سستتلا ل عراش 69

 6+161 س نوفيلت





 0 7 2 7 سيوسلا َءاْنَك يم

 : : ةيخيرات ةذبن

 («( ترسوئس )» رصم نوعرف اشنأ تضم انرق نيعبرا ذنم

 تهدر مث ٠ رمحالاو ضيبالا نيرحبلا لصت ةانق لوا تلاثلا
 | كلم اراد نم لك دوهع ىف كلذو تارم ةدع تدبعاو ةانقلا

 نب رمع مث ناجارت روطاربمالاو يناثلا سوميلطبو سرفلا
 1869 ليربا ىف ةيلاحلا ةانقلا ترفحو . باطخلا

 ميمات رصانلا دبع لامج سيئرلا نلعا 110” ويلوي 55 ىفو
 ل : ةيعرشلا اهقوقح رصم يلا داعاف ةكرشلا

 5 1 1 : رصان. عورشم

 | ىلا فدهي ىذلا صان عورتشم قيفنتب ةبرصملا ةئيهلا تادب

 00 0 اهلمكاب ةانقلا جاودزا ١

 ١ 46 اهسطاغ غلبي يتلا نفسلا اهربعت ثيحب اهقيمعت تا

 نط الءزو.٠ اهتلومخؤز امدق 3
 ا

 نفسلا ةباقر نامضن رادرلا لامعتسا  ؟

 تاكاركلا ثدحاب ةئيهلا لوطسا زيزعت 1
 - : ةيملاعلا ةحالملا يلع ةانقلا ريثآت

 )او قرشلا نيب نفسلا قيرط ةانقلا رصنخت
 22778 ' ةياملا ىف ؟١ ةفاسملا نم هرفوت ام غلب

 نمثلا 66 .باتكلاا
 ( زومت ) ويلوب / سيمخلا موي ردص


